EL

EL

EL

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 07.10.2004
COM(2004) 638 τελικό
2004/0225 (COD)
.

Πρόταση
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την εικοστή ένατη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EOK του Συµβουλίου περί
προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
µελών που αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών
επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων (ουσίες που έχουν ταξινοµηθεί ως
καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή - κ/µ/τ)

.
(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

EL

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την οδηγία 94/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη δέκατη τέταρτη
τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας
στην αγορά και χρήσεως µερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων1 προστέθηκε στο
προσάρτηµα του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 76/769/EΟΚ ένας κατάλογος ουσιών ταξινοµηµένων ως
καρκινογόνων, µεταλλαξιογόνων και τοξικών για την αναπαραγωγή (κ/µ/τ) των κατηγοριών 1 ή 2.
Στα σηµεία 29, 30 και 31 του παραρτήµατος I της οδηγίας 76/769/EOK προβλέπεται ότι οι εν λόγω
ουσίες δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται σε ουσίες και παρασκευάσµατα που κυκλοφορούν στην
αγορά για πώληση στο ευρύ κοινό. Πρόκειται για ουσίες οι οποίες είχαν προηγουµένως ταξινοµηθεί
ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (κ/µ/τ) στο παράρτηµα I της
οδηγίας 67/548/EOK του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών ,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί ταξινοµήσεως , συσκευασίας και επισηµάνσεως των
επικινδύνων ουσιών2. Το παράρτηµα I της οδηγίας 67/548/EOK ενηµερώνεται τακτικά µέσω
προσαρµογών στην τεχνική πρόοδο.
Η οδηγία 94/60/EΚ προβλέπει επίσης ότι η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο, το αργότερο µέσα σε έξι µήνες αφότου δηµοσιευτεί η προσαρµογή του παραρτήµατος Ι
της οδηγίας 67/548/EΟΚ στην τεχνική πρόοδο, πρόταση οδηγίας σχετικά µε τις ουσίες που
ταξινοµήθηκαν πρόσφατα ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, των
κατηγοριών 1 ή 2, ώστε να ενηµερωθεί το προσάρτηµα του παραρτήµατος I της οδηγίας 76/769/EOK.
Με την οδηγία 2004/73/EΚ του Συµβουλίου, της 29ης Aπριλίου 2004, για την εικοστή ένατη
προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου3, και ιδίως µε το
παράρτηµα I, προστέθηκαν στο παράρτηµα I της οδηγίας 67/548/EOK 146 καταχωρήσεις οι οποίες
περιλαµβάνουν ουσίες που ταξινοµήθηκαν πρόσφατα ως καρκινογόνες της κατηγορίας 1, 21
καταχωρήσεις οι οποίες περιλαµβάνουν ουσίες που ταξινοµήθηκαν πρόσφατα ως καρκινογόνες της
κατηγορίας 2, 152 καταχωρήσεις οι οποίες περιλαµβάνουν ουσίες που ταξινοµήθηκαν πρόσφατα ως
µεταλλαξιογόνες της κατηγορίας 2, και 24 καταχωρήσεις οι οποίες περιλαµβάνουν ουσίες που
ταξινοµήθηκαν πρόσφατα ως τοξικές για την αναπαραγωγή της κατηγορίας 2. Προτείνεται να
ενηµερωθεί το προσάρτηµα του παραρτήµατος I της οδηγίας 76/769/EOK ώστε να ρυθµίζονται αυτές
οι ουσίες που ταξινοµήθηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο της οδηγίας 67/548/EOK.
Με αυτή την εικοστή ένατη τροποποίηση θα προστεθούν στο προσάρτηµα του παραρτήµατος I της
οδηγίας 76/769/EOK 346 καταχωρήσεις οι οποίες περιλαµβάνουν ουσίες που ταξινοµήθηκαν ή
αναταξινοµήθηκαν πρόσφατα βάσει της οδηγίας 2004/73/EΚ της Επιτροπής. Ωστόσο, από αυτές τις
346 καταχωρήσεις, οι 304 περιλαµβάνουν ουσίες για τις οποίες ισχύει ήδη περιορισµός πώλησης στο
ευρύ κοινό λόγω προηγούµενης ταξινόµησης ως κ/µ/τ ουσίες των κατηγοριών 1 ή 2. Εποµένως, µόνον
42 από αυτές τις καταχωρήσεις αφορούν ουσίες για τις οποίες ισχύει για πρώτη φορά ο περιορισµός
πώλησης στο ευρύ κοινό που προβλέπεται στα σηµεία 29, 30 και 31 του παραρτήµατος I της οδηγίας
76/769/EOK.
Από τις 146 καταχωρήσεις οι οποίες περιλαµβάνουν ουσίες που ταξινοµήθηκαν πρόσφατα ως
καρκινογόνες της κατηγορίας 1, οι 145 καλύπτουν ουσίες που είχαν ταξινοµηθεί προηγουµένως ως
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ΕΕ L 365, 31.12.1994, σ. 1.
ΕΕ L 196, 16.8.1967, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά µε την οδηγία 2004/73/ΕΚ
της Επιτροπής (ΕΕ L 152, 30.4.2004, σ. 1).
ΕΕ L 152, 30.04.2004, σ. 1.
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καρκινογόνες της κατηγορίας 2. Εποµένως, ο κατάλογος που αφορά τις καρκινογόνες ουσίες της
κατηγορίας 2 πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.
Επιπλέον, ορισµένες καταχωρήσεις στο προσάρτηµα του παραρτήµατος I της οδηγίας 76/769/EOK
πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να ενηµερωθεί το περιεχόµενο της στήλης µε τίτλο «Σηµειώσεις». Η
ενηµέρωση αυτή αφορά τέσσερις καταχωρήσεις σχετικές µε ουσίες που έχουν ταξινοµηθεί ως
καρκινογόνες της κατηγορίας 1, 36 καταχωρήσεις σχετικές µε ουσίες που έχουν ταξινοµηθεί ως
καρκινογόνες της κατηγορίας 2, έξι καταχωρήσεις σχετικές µε ουσίες που έχουν ταξινοµηθεί ως
µεταλλαξιογόνες της κατηγορίας 2, δύο καταχωρήσεις σχετικές µε ουσίες που έχουν ταξινοµηθεί ως
τοξικές για την αναπαραγωγή της κατηγορίας 1 και τρεις καταχωρήσεις σχετικές µε ουσίες που έχουν
ταξινοµηθεί ως τοξικές για την αναπαραγωγή της κατηγορίας 2.
2.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ποιοι είναι οι στόχοι της πρότασης σε σχέση µε τις υποχρεώσεις της Κοινότητας;·
Στο πλαίσιο της δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο υιοθέτησαν σχέδιο δράσης για την καταπολέµηση του καρκίνου (απόφαση αριθ.
646/1996/ΕΚ4 και απόφαση αριθ. 1786/2002/ΕΚ5). Στο πλαίσιο αυτό, η Κοινότητα έχει δεσµευθεί για
την προαγωγή και τη βελτίωση της υγείας, για την πρόληψη των ασθενειών και για την αντιµετώπιση
των ενδεχόµενων απειλών κατά της υγείας, αποσκοπώντας στη µείωση της νοσηρότητας και της
πρόωρης θνησιµότητας καθώς και της αναπηρίας που δυσχεραίνει τις δραστηριότητες. Καθώς δεν
είναι δυνατόν να ελέγχεται η χρήση από τους καταναλωτές των ουσιών που ταξινοµούνται ως
καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, κατηγοριών 1 ή 2, ο µόνος τρόπος
προστασίας των καταναλωτών είναι η ρύθµιση αυτών των ουσιών µέσω περιορισµών σχετικά µε τη
διάθεση στην αγορά ουσιών και παρασκευασµάτων που περιέχουν κ/µ/τ ουσίες.
Ύστερα από την έκδοση της οδηγίας 94/60/EΚ η Επιτροπή καλείται να προτείνει οδηγίες για τον
περιορισµό της χρήσης από το ευρύ κοινό ουσιών που ταξινοµήθηκαν πρόσφατα ως κ/µ/τ των
κατηγοριών 1 ή 2.
Στόχος της πρότασης είναι η διαφύλαξη της εσωτερικής αγοράς. Όταν τα κράτη µέλη εκδίδουν
εθνικές διατάξεις που περιορίζουν την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση επικίνδυνων ουσιών και
παρασκευασµάτων, συµπεριλαµβανοµένων κ/µ/τ ουσιών και παρασκευασµάτων, θα προκύψουν
εµπόδια στο εµπόριο λόγω των διαφορών των νοµοθεσιών µεταξύ των κρατών µελών. Η παρούσα
πρόταση αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς προς όφελος
της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών.
Οι πρωτοβουλίες εµπίπτουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας ή σε κοινή αρµοδιότητα;·
Η δράση για τη διαφύλαξη της εσωτερικής αγοράς από επικίνδυνες ουσίες και σκευάσµατα εµπίπτει
στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας. Η αρµοδιότητα αυτή θεσπίζεται µε την οδηγία
76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου.
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Απόφαση αριθ. 646/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαρτίου
1996 για τη θέσπιση σχεδίου δράσης για την καταπολέµηση του καρκίνου εντός του πλαισίου δράσης
στον τοµέα της δηµόσιας υγείας (1996-2000) (ΕΕ L 95 της 16.4.1996 σ. 9), όπως τροποποιήθηκε µε
την απόφαση αριθ. 521/2001/ΕΚ (ΕΕ L 79, 17.3.2001, σ. 1), µε την οποία παρατάθηκε το σχέδιο
δράσης έως τα τέλη του 2002.
Απόφαση αριθ. 1786/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης
Σεπτεµβρίου 2002 για τη θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας
(2003-2008) (ΕΕ L 271, 9.10.2002, σελ. 1).
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Τι δυνατότητες δράσης έχει στη διάθεσή της η Κοινότητα;
Η µόνη δυνατότητα δράσης που έχει στη διάθεσή της η Κοινότητα είναι η υποβολή πρότασης για την
τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EOK, την εικοστή ένατη τροποποίηση, η οποία θα προβλέπει
εναρµονισµένους κανόνες που θα διέπουν τη χρήση των ουσιών που ταξινοµήθηκαν ως κ/µ/τ των
κατηγοριών 1 ή 2 µέσω του περιοριορισµού της κυκλοφορίας στην αγορά για πώληση στο ευρύ κοινό
ουσιών ή παρασκευασµάτων που περιέχουν τέτοιες κ/µ/τ ουσίες.
Είναι αναγκαίο να υπάρχουν οµοιόµορφοι κανόνες; ∆εν αρκεί να καθοριστούν στόχοι για τα κράτη
µέλη;
Με την προτεινόµενη εικοστή ένατη τροποποίηση θεσπίζονται οµοιόµορφοι κανόνες που διέπουν τη
χρήση των ουσιών οι οποίες ταξινοµήθηκαν πρόσφατα ως κ/µ/τ των κατηγοριών 1 ή 2 µέσω του
περιοριορισµού της κυκλοφορίας στην αγορά για πώληση στο ευρύ κοινό ουσιών ή
παρασκευασµάτων που περιέχουν τέτοιες κ/µ/τ ουσίες. Εξασφαλίζεται έτσι υψηλής στάθµης
προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών. Η προτεινόµενη εικοστή ένατη
τροποποίηση είναι ο µόνος τρόπος για την επίτευξη των σκοπών αυτών. Ο καθορισµός στόχων θα
ήταν ανεπαρκής.
3.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Με την προτεινόµενη εικοστή ένατη τροποποίηση θα ρυθµίζονται οι ουσίες που ταξινοµήθηκαν ή
αναταξινοµήθηκαν πρόσφατα ως κ/µ/τ των κατηγοριών 1 ή 2 στην εικοστή ένατη προσαρµογή στην
τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/EOK µέσω της καταχώρησής τους στο προσάρτηµα του
παραρτήµατος I της οδηγίας 76/769/EOK ώστε να περιορίζεται η χρήση τους σε ουσίες και
παρασκευάσµατα που κυκλοφορούν στην αγορά για πώληση στο ευρύ κοινό.
4.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ

4.1.

Κόστος

Όσον αφορά τις ουσίες που ταξινοµήθηκαν πρόσφατα ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές
για την αναπαραγωγή των κατηγοριών 1 ή 2 στην εικοστή ένατη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο
της οδηγίας 67/548/EOK, εκτιµάται ότι το κόστος θα είναι χαµηλό λόγω της περιορισµένης χρήσης
των ουσιών αυτών από το ευρύ κοινό. Σύµφωνα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες, πολλές από αυτές τις
κ/µ/τ ουσίες που ταξινοµήθηκαν πρόσφατα χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες, ενδιάµεσα προϊόντα
οργανικών ενώσεων ή για ειδικές επαγγελµατικές εφαρµογές.
Επιπλέον, για τις περισσότερες από τις ουσίες που έχουν περιληφθεί στον κατάλογο στην
προτεινόµενη εικοστή ένατη τροποποίηση ίσχυε ήδη περιορισµός της πώλησης στο ευρύ κοινό λόγω
της προηγούµενης ταξινόµησής τους ως κ/µ/τ ουσίες των κατηγοριών 1 ή 2 και απλώς τώρα
αναταξινοµήθηκαν ή συνοδεύονται από νέες σηµειώσεις. Στην πράξη, µόνο 42 από τις 346
καταχωρήσεις οι οποίες περιλαµβάνουν ουσίες που ταξινοµήθηκαν πρόσφατα πρόκειται να αφορούν
ουσίες για τις οποίες ισχύουν νέοι περιορισµοί πώλησης στο ευρύ κοινό.
Η πρόταση είναι συµφέρουσα από άποψη κόστους διότι θα εξασφαλίσει την αποτελεσµατικότερη
προστασία της υγείας των καταναλωτών χωρίς να έχει σηµαντικό αντίκτυπο από οικονοµικής άποψης
και ως προς την απώλεια θέσεων εργασίας, καθώς η χρήση αυτών των επικίνδυνων ουσιών από το
ευρύ κοινό είναι περιορισµένη.
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4.2.

Οφέλη

Όσον αφορά τις 42 ουσίες που ταξινοµήθηκαν πρόσφατα ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή
τοξικές για την αναπαραγωγή, ο προτεινόµενος περιορισµός της πώλησης στο ευρύ κοινό θα
αποτρέψει τη χρήση των ουσιών που ταξινοµήθηκαν ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για
την αναπαραγωγή των κατηγοριών 1 και 2 σε ουσίες και σκευάσµατα που διατίθενται στην αγορά για
πώληση στο ευρύ κοινό. Το όφελος που προκύπτει από την πρόταση είναι το αυξηµένο επίπεδο
προστασίας των καταναλωτών.
5.

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Η οδηγία 94/60/EOK προβλέπει ότι η πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε οδηγία που ρυθµίζει τις
ουσίες οι οποίες ταξινοµήθηκαν πρόσφατα ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες και τοξικές για την
αναπαραγωγή των κατηγοριών 1 και 2 θα λαµβάνει υπόψη τους κινδύνους και τα πλεονεκτήµατα των
ουσιών που ταξινοµήθηκαν πρόσφατα, καθώς και τις κοινοτικές νοµοθετικές διατάξεις σχετικά µε την
ανάλυση των κινδύνων.
Κατά την εκπόνηση της παρούσας πρότασης, η Επιτροπή αναζήτησε κάθε διαθέσιµη πληροφορία
σχετικά µε τις χρήσεις αυτών των ουσιών που καλύπτονται ώστε να βρει την κατάλληλη ισορροπία.
Στο πλαίσο αυτό, υπενθυµίζεται ότι για τις περισσότερες από αυτές τις ουσίες ίσχυε ήδη περιορισµός
πώλησης στο ευρύ κοινό λόγω της προηγούµενης ταξινόµησής τους ως κ/µ/τ ουσίες των κατηγοριών
1 ή 2 και απλώς τώρα αναταξινοµήθηκαν ή συνοδεύονται από νέες σηµειώσεις. Εποµένως, η παρούσα
πρόταση δεν έχει κανέναν αντίκτυπο.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες ουσίες (οι οποίες περιλαµβάνονται σε 42 από τις 346 καταχωρήσεις) για
τις οποίες δεν ίσχυε προηγουµένως περιορισµός για τη χρήση τους σε ουσίες και παρασκευάσµατα
που κυκλοφορούν στην αγορά για πώληση στο ευρύ κοινό όπως προβλέπεται στα σηµεία 29, 30 και
31 του παραρτήµατος I της οδηγίας 76/769/EOK, σύµφωνα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες και το
αποτέλεσµα των διαβουλεύσεων µε τους εµπλεκόµενους φορείς, φαίνεται ότι πολλές από αυτές τις
ουσίες χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες, ενδιάµεσα προϊόντα οργανικών ενώσεων ή για ειδικές
επαγγελµατικές εφαρµογές και όχι σε ουσίες και σκευάσµατα που διατίθενται στην αγορά για πώληση
στο ευρύ κοινό και ότι δεν υπάρχει ανάγκη για ειδική παρέκκλιση στην παρούσα πρόταση.
Εποµένως, η εικοστή ένατη τροποποίηση θα αποφέρει οφέλη όσον αφορά την προστασία της
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Αυτό θα επιτευχθεί µε χαµηλό κόστος.
6.

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΕΝΑΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πραγµατοποιήθηκαν διαβουλεύσεις µε διάφορους οργανισµούς, όπως το CEFIC (Συµβούλιο
Ευρωπαϊκής Χηµικής Βιοµηχανίας), ο CONCAWE (ευρωπαϊκός οργανισµός των εταιρειών
πετρελαιοειδών για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια), η Eurometaux (Ευρωπαϊκή Ένωση
Μετάλλων) και το BLIC (Γραφείο Σύνδεσης Βιοµηχανιών Καουτσούκ) καθώς και το Ευρωπαϊκό
Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC). ∆ιαβούλευση µε τους εµπειρογνώµονες των κρατών
µελών πραγµατοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2004.
7.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στη διαφύλαξη της εσωτερικής αγοράς και ταυτόχρονα στην
εξασφάλιση προστασίας υψηλού επιπέδου της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Συνεπώς,
είναι σύµφωνη µε το άρθρο 95 παράγραφος 3 της Συνθήκης.
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8.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σύµφωνα µε το άρθρο 95 της Συνθήκης, εφαρµόζεται η διαδικασία συναπόφασης µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Aπαιτείται η γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
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2004/0225 (COD)
Πρόταση
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την εικοστή ένατη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EOK του Συµβουλίου περί
προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
µελών που αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών
επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων (ουσίες που έχουν ταξινοµηθεί ως
καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή - κ/µ/τ)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής1,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία εµπίπτουν στο πλαίσιο του σχεδίου
δράσης που εγκρίθηκε µε την απόφαση αριθ. 1786/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Σεπτεµβρίου 2002, για τη θέσπιση
προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας (2003-2008)4.
Σύµφωνα µε αυτή την απόφαση η Κοινότητα έχει δεσµευθεί για την προαγωγή και τη
βελτίωση της υγείας, για την πρόληψη των ασθενειών και για την αντιµετώπιση των
ενδεχόµενων απειλών κατά της υγείας, αποσκοπώντας στη µείωση της νοσηρότητας
και της πρόωρης θνησιµότητας καθώς και της αναπηρίας που δυσχεραίνει τις
δραστηριότητες.

1

ΕΕ C […]. […], σ. [...]
ΕΕ C […]. […], σ. [...]
ΕΕ C […]. […], σ. [...]
ΕΕ L 271, 9.10.2002, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 786/2004/ΕΚ (ΕΕ L 138,
30.4.2004, σ. 7).

2
3
4
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(2)

Οι ουσίες που απαριθµούνται στο παράρτηµα I της οδηγίας 67/548/EOK του
Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών ,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί ταξινοµήσεως , συσκευασίας και
επισηµάνσεως των επικινδύνων ουσιών5 και έχουν ταξινοµηθεί ως καρκινογόνες των
κατηγοριών 1 ή 2 ενδέχεται να προκαλούν καρκίνο. Οι ουσίες που απαριθµούνται στο
παράρτηµα I της οδηγίας 67/548/EOK και έχουν ταξινοµηθεί ως µεταλλαξιογόνες των
κατηγοριών 1 ή 2 ενδέχεται να προκαλούν κληρονοµικές γενετικές βλάβες. Οι ουσίες
που απαριθµούνται στο παράρτηµα I της οδηγίας 67/548/EOK και έχουν ταξινοµηθεί
ως τοξικές για την αναπαραγωγή των κατηγοριών 1 ή 2 ενδέχεται να προκαλούν
συγγενείς διαµαρτίες ή να διαταράσσουν τη γονιµότητα.

(3)

Για να βελτιωθεί η προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ασφάλειας των
καταναλωτών, πρέπει να ρυθµιστεί η χρήση των ουσιών που ταξινοµήθηκαν
πρόσφατα ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή των
κατηγοριών 1 ή 2 και πρέπει να ισχύει περιορισµός κυκλοφορίας στην αγορά ουσιών
και παρασκευασµάτων που περιέχουν τέτοιες ουσίες για πώλησηστο ευρύ κοινό.

(4)

Η οδηγία 76/769/EOK του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως
των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που
αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών επικινδύνων
ουσιών και παρασκευασµάτων6 θεσπίζει περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και
χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων, µε στόχο, µεταξύ
άλλων, να βελτιωθεί η προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ασφάλειας των
καταναλωτών.

(5)

Η οδηγία 94/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής
∆εκεµβρίου 1994, για τη δέκατη τέταρτη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ7 περί
προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών µελών που αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας και χρήσης ορισµένων
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων καταρτίζει, υπό µορφή προσαρτήµατος
των σηµείων 29, 30 και 31 του παραρτήµατος I της οδηγίας 76/769/EΟΚ, κατάλογο
των ουσιών που ταξινοµούνται ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την
αναπαραγωγή, των κατηγοριών 1 ή 2. Για τέτοιες ουσίες και σκευάσµατα που
περιέχουν τις ουσίες αυτές πρέπει να ισχύει περιορισµός της πώλησης στο ευρύ κοινό.

5

ΕΕ L 196, 16.8.1967, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά µε την οδηγία 2004/73/ΕΚ
της Επιτροπής (ΕΕ L 152, 30.4.2004, σ. 1).
ΕΕ L 262, 27.9.1976, σ. 201.
ΕΕ L 365, 31.12. 1994, σ. 1.
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(6)

Η οδηγία 94/60/EΚ προβλέπει ότι η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, το αργότερο έξι µήνες µετά τη δηµοσίευση στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µιας προσαρµογής στην τεχνική
πρόοδο του παραρτήµατος I της οδηγίας του Συµβουλίου 67/548/EOK, η οποία
περιλαµβάνει ουσίες που έχουν ταξινοµηθεί ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή
τοξικές για την αναπαραγωγή των κατηγοριών 1 ή 2, πρόταση οδηγίας για τη ρύθµιση
των ουσιών εκείνων που ταξινοµήθηκαν πρόσφατα, ώστε να ενηµερωθεί το
προσάρτηµα του παραρτήµατος I της οδηγίας 76/769/EOK. Η εν λόγω πρόταση της
Επιτροπής θα λαµβάνει υπόψη τους κινδύνους και τα πλεονεκτήµατα των πρόσφατα
ταξινοµηµένων ουσιών, καθώς και τις κοινοτικές νοµοθετικές διατάξεις που αφορούν
την ανάλυση των κινδύνων.

(7)

Η οδηγία 2004/73/EΚ του Συµβουλίου, της 29 Aπριλίου 2004, για την εικοστή ένατη
προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου 8, και
ιδίως το παράρτηµα I, περιέχει 146 καταχωρήσεις που περιλαµβάνουν ουσίες οι
οποίες ταξινοµήθηκαν πρόσφατα ως καρκινογόνες της κατηγορίας 1, 21
καταχωρήσεις που περιλαµβάνουν ουσίες οι οποίες ταξινοµήθηκαν πρόσφατα ως
καρκινογόνες της κατηγορίας 2, 152 καταχωρήσεις που περιλαµβάνουν ουσίες οι
οποίες ταξινοµήθηκαν πρόσφατα ως µεταλλαξιογόνες της κατηγορίας 2 και 24
καταχωρήσεις που περιλαµβάνουν ουσίες οι οποίες ταξινοµήθηκαν πρόσφατα ως
τοξικές για την αναπαραγωγή της κατηγορίας 2.

(8)

Η οδηγία 2004/73/EΚ της Επιτροπής τροποποιεί επίσης τις σηµειώσεις σχετικά µε την
ταυτοποίηση, την ταξινόµηση και την επισήµανση οι οποίες συνοδεύουν ουσίες που
έχουν ταξινοµηθεί ως καρκινογόνες της κατηγορίας 1, 36 ουσίες που έχουν
ταξινοµηθεί ως καρκινογόνες της κατηγορίας 2, έξι ουσίες που έχουν ταξινοµηθεί ως
µεταλλαξιογόνες της κατηγορίας 2, δύο ουσίες που έχουν ταξινοµηθεί ως τοξικές για
την αναπαραγωγή της κατηγορίας 1 και τρεις ουσίες που έχουν ταξινοµηθεί ως
τοξικές για την αναπαραγωγή της κατηγορίας 2. Οι κατάλογοι στο προσάρτηµα του
παραρτήµατος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(9)

Οι κίνδυνοι και τα πλεονεκτήµατα των ουσιών που ταξινοµήθηκαν πρόσφατα δυνάµει
της οδηγίας 2004/73/EΚ ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες και τοξικές για την
αναπαραγωγή των κατηγοριών 1 ή 2 έχουν ληφθεί υπόψη, ιδίως όσον αφορά τις
ουσίες για τις οποίες δεν ίσχυε ακόµα περιορισµός της χρήσης σε ουσίες και
παρασκευάσµατα που κυκλοφορούν στην αγορά για πώληση στο ευρύ κοινό (λόγω
προηγούµενης ταξινόµησης). Η ανάλυση αυτή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι εν
λόγω ουσίες που ταξινοµήθηκαν πρόσφατα µπορούν να προστεθούν στο προσάρτηµα
του παραρτήµατος I της οδηγίας 76/769/EOK.

8

ΕΕ L 152, 30.4.2004, σ. 1.
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(10)

Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της κοινοτικής
νοµοθεσίας που προβλέπει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία των
εργαζοµένων, νοµοθεσίας που θεσπίζεται µε την οδηγία 89/391/EΟΚ του
Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την
προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την
εργασία9, καθώς και µε ειδικές οδηγίες οι οποίες βασίζονται στην προηγούµενη, ιδίως
δε µε την οδηγία 90/394/EΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε την
προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία10,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Το προσάρτηµα του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ τροποποιείται σύµφωνα µε το
παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
1.

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, το αργότερο έως τις [11], τις αναγκαίες
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα
οδηγία. Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων και έναν πίνακα
αντιστοιχίας µεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.
Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την [12].
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία
ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς
διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

2.

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων
εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα ο οποίος διέπεται από την παρούσα
οδηγία.
Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την […] ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9
10
11
12
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ΕΕ L 183, 29.6. 1989, σ. 1.
ΕΕ L 196, 26.7.1990, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά µε την οδηγία 1999/38/ΕΚ
του Συµβουλίου (ΕΕ L 138, 1.6. 1999, σ. 66).
[∆ώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
[∆ώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
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Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, […]

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
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Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1.

Ο τίτλος “Σηµειώσεις” του προλόγου τροποποιείται ως εξής:

(α)

Προστίθενται οι παρακάτω σηµειώσεις:

“ Σηµείωση A:
Το όνοµα της ουσίας πρέπει να εµφανίζεται στην ετικέτα υπό τη µορφή µιας από τις ονοµασίες που
περιέχονται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 67/548/EOK (βλ. άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο α).
Στο παράρτηµα I της οδηγίας 67/548/EOK, χρησιµοποιούνται ενίοτε γενικοί όροι, όπως «…ενώσεις»
ή «…άλατα». Σε αυτή την περίπτωση ο παρασκευαστής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο διαθέτει µια
τέτοια ουσία στην αγορά, απαιτείται να αναγράφει στην ετικέτα την ορθή ονοµασία, λαµβανοµένου
υπόψη του κεφαλαίου «Ονοµατολογία» στον πρόλογο.
Στην οδηγία 67/548/EOK ζητείται επίσης τα σύµβολα, οι ενδείξεις κινδύνου, οι φράσεις R και S που
χρησιµοποιούνται για κάθε ουσία να είναι αυτές που δίδονται στο παράρτηµα I [(άρθρο 23
παράγραφος 2 στοιχεία γ), δ) και ε)].
Στην περίπτωση ουσιών που ανήκουν σε µία συγκεκριµένη οµάδα ουσιών που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα Ι της οδηγίας 67/548/EOK, τα σύµβολα, οι ενδείξεις κινδύνου και οι φράσεις R και S για
κάθε ουσία πρέπει να είναι αυτά που εµφαίνονται στη σχετική καταχώρηση του παραρτήµατος Ι.
Στην περίπτωση ουσιών που ανήκουν σε περισσότερες από µία οµάδες ουσιών που περιλαµβάνονται
στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 67/548/EOK, τα σύµβολα, οι ενδείξεις κινδύνου και οι φράσεις R και S
για κάθε ουσία πρέπει να είναι αυτά που εµφαίνονται και στις δύο σχετικές καταχωρήσεις του
παραρτήµατος I. Στις περιπτώσεις όπου στις δύο καταχωρήσεις δίνονται δύο διαφορετικές
ταξινοµήσεις για τον ίδιο κίνδυνο, χρησιµοποιείται η αυστηρότερη ταξινόµηση.”
“Σηµείωση ∆:
Ορισµένες ουσίες που υπόκεινται σε αυτόµατο πολυµερισµό ή διάσπαση διατίθενται εν γένει στην
αγορά σε σταθεροποιηµένη µορφή. Οι ουσίες αυτές αναφέρονται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας
67/548/EOK µε τη µορφή αυτή.
Ωστόσο, µερικές φορές οι ουσίες αυτές διατίθενται στην αγορά υπό µη σταθεροποιηµένη µορφή. Στην
περίπτωση αυτή, ο κατασκευαστής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο διαθέτει τέτοια ουσία στην αγορά
πρέπει να αναγράφει στην ετικέτα το όνοµα της ουσίας ακολουθούµενο από τη φράση «µη
σταθεροποιηµένη».”
“Σηµείωση E:
Ουσίες µε ειδικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου (βλ. κεφ. 4 του παραρτήµατος VI της οδηγίας
67/548/EOK) που ταξινοµούνται ως καρκινογόνες, µεταλλαξιγόνες και/ή τοξικές για την
αναπαραγωγή των κατηγοριών 1 ή 2 συνοδεύονται από τη σηµείωση Ε εφόσον είναι ταξινοµηµένες
και ως πολύ τοξικές (T+), τοξικές (T) ή επιβλαβείς (Xn). Στην περίπτωση αυτών των ουσιών, οι
φράσεις κινδύνου R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (επιβλαβής), R48 και
R65, καθώς και κάθε συνδυασµός αυτών των φράσεων, συνοδεύονται από τη λέξη «επίσης».”
“Σηµείωση H:
Οι όροι ταξινόµησης και επισήµανσης αυτής της ουσίας ισχύουν για την ή τις επικίνδυνες ιδιότητες
τις οποίες υποδηλώνουν η φράση ή οι φράσεις κινδύνου σε συνδυασµό µε την ή τις αναφερόµενες
κατηγορίες κινδύνου. Για κάθε άλλη πτυχή ταξινόµησης και επισήµανσης ισχύουν οι απαιτήσεις του
άρθρου 6 της οδηγίας 67/548/EOK για τους κατασκευαστές, διανοµείς και εισαγωγείς αυτής της
ουσίας. Το τελικό περιεχόµενο της ετικέτας πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σηµείου 7
του παραρτήµατος VI της οδηγίας 67/548/EOK.
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Η παρούσα σηµείωση καλύπτει ορισµένες ουσίες παράγωγα του άνθρακα και του πετρελαίου και
ορισµένες καταχωρήσεις οµάδων ουσιών στο παράρτηµα I της οδηγίας 67/548/EOK.”
“Σηµείωση Π:
Αυτή η ουσία ενδέχεται να µην χρειάζεται ετικέτα σύµφωνα µε το άρθρο 23 της οδηγίας 67/548/EOK
(βλ. τµήµα 8 του παραρτήµατος VI).”
(β)

H σηµείωση Κ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

“ Σηµείωση K:
∆εν είναι αναγκαία η ταξινόµηση µιας ουσίας ως καρκινογόνου ή µεταλλαξιογόνου εφόσον µπορεί να
αποδειχθεί ότι η περιεκτικότητά της σε 1,3-βουταδιένιο (EINECS αριθ. 203-450-8) είναι χαµηλότερη
από 0,1% κατά βάρος. Εφόσον η ουσία δεν ταξινοµείται ως καρκινογόνος ή µεταλλαξιογόνος, θα
πρέπει να χρησιµοποιούνται τουλάχιστον οι φράσεις S (2-)9-16. Η παρούσα σηµείωση έχει εφαρµογή
µόνο για ορισµένα πολύπλοκα παράγωγα του πετρελαίου του παραρτήµατος I της οδηγίας
67/548/EOK.”
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2.

Ο κατάλογος υπό τον τίτλο “Σηµείο 29 - Καρκινογόνες: της κατηγορίας 1” τροποποιείται ως
εξής:

(α)

Προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρήσεις:
Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

“Αρσενικικό τριαιθύλιο

601-067-00-4

427-700-2

15606-95-8

Αέρια (πετρελαίου), κορυφής
αποπροπανιωτήρα καταλυτικά
πυρολυµένης νάφθας, πλούσια σε C3
απαλλαγµένα οξέος• πετρελαϊκό αέριο

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
κλασµάτωση καταλυτικώς πυρολυµένων
υδρογονανθράκων και κατεργασία για να
αποµακρυνθούν
όξινες
προσµείξεις•
συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή
από C2 έως και C4, κυρίως C3.)
Αέρια (πετρελαίου), µονάδα καταλυτικής
πυρόλυσης· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
κλασµάτωση καταλυτικώς πυρολυµένων
υδρογονανθράκων. Συνίσταται κυρίως
από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C1 έως και C6.)
Αέρια (πετρελαίου), µονάδα καταλυτικής
πυρόλυσης, πλούσια σε C1-5· πετρελαϊκό
αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που παράγεται µε την
απόσταξη
προϊόντων
καταλυτικής
πυρόλυσης• συνίσταται από αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα στην περιοχή κυρίως από C1 έως
και C6, κυρίως από C1 έως και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), κορυφής
αποπροπανιωτήρα καταλυτικά
πυρολυµένης νάφθας, πλούσια σε C2-4
απαλλαγµένα οξέος• πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
την
κλασµάτωση
σταθεροποίησης
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

καταλυτικά πολυµερισµένης νάφθας•
συνίσταται
από
αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα στην περιοχή από C2 έως και C6,
κυρίως από C2 έως και C4.)
Αέρια (πετρελαίου), καταλυτικού
αναµορφωτήρα, πλούσια σε C1-4•
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που παράγεται µε
απόσταξη
προϊόντων
καταλυτικής
αναµόρφωσης•
συνίσταται
από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C6,
κυρίως από C1 έως και C4.)
Αέρια (πετρελαίου), C3-5ολεφίνεςπαραφίνες τροφοδότησης αλκυλίωσης·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός ολεφινικών και
παραφινικών
υδρογονανθράκων
µε
αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή
από C3 έως και C5, οι οποίοι
χρησιµοποιούνται
για
τροφοδότηση
αλκυλίωσης•
οι
θερµοκρασίες
περιβάλλοντος κανονικά υπερβαίνουν την
κρίσιµη θερµοκρασία των συνδυασµών
αυτών.)
Αέρια (πετρελαίου), πλούσια σε C5·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που παράγεται µε
απόσταξη
προϊόντων
καταλυτικής
κλασµάτωσης•
συνίσταται
από
αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C3 ως
C5, κυρίως C4.)
Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής
αποαιθανιωτήρα· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που παράγεται από
απόσταξη των κλασµάτων αερίου και
βενζίνας από την καταλυτική πυρόλυση•
περιέχει κυρίως αιθάνιο και αιθυλένιο.)
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής
στήλης αποϊσοβουτανιωτήρα· πετρελαϊκό
αέριο

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που παράγεται µε την
ατµοσφαιρική
απόσταξη
ρεύµατος
βουτανίου-βουτυλενίου• συνίσταται από
αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως C3 και C4.)
Αέρια (πετρελαίου), ξηρά από
αποπροπανιωτήρα, πλούσια σε προπένιο·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που παράγεται µε την
απόσταξη προϊόντων των κλασµάτων
αερίου
και
βενζίνης
καταλυτικής
πυρόλυσης• συνίσταται κυρίως από
προπυλένιο µε λίγο αιθάνιο και
προπάνιο.)
Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής
αποπροπανιωτήρα· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογοναθράκων που παράγεται µε
απόσταξη προϊόντων των κλασµάτων
αερίου και βενζίνας• καταλυτικής
πυρόλυσης• συνίσταται από αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C2 έως
και C4.)
Αέρια (πετρελαίου), µονάδας
επανάκτησης αερίου αποπροπανιωτήρα·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε
κλασµάτωση
διαφόρων
ρευµάτων
υδρογονανθράκων• συνίσταται κυρίως
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C4,
κυρίως προπάνιο.)
Αέρια (πετρελαίου), τροφοδότησης
µονάδας Girbatol· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

Αέρια (πετρελαίου), µονάδας
κλασµάτωσης ισοµερισµένης νάφθας
πλούσια σε C4, απαλλαγµένα υδροθείου·
πετρελαϊκό αέριο

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), από
καταλυτικώς πυρολυµένιο διαυγασµένο
έλαιο και θερµικώς πυρολυµένο
υπόλειµµα κενού από δοχείο επαναρροής
κλασµάτωσης· πετρελαϊκό αέριο

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

υδρογονανθράκων που χρησιµοποιείται
σαν την τροφοδότηση της µονάδας
Girbatol για την αποµάκρυνση υδροθείου•
Συνίσταται
από
αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα στην περιοχή από C2 έως και
C4.)

(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
κλασµάτωση καταλυτικώς πυρολυθέντος
διαυγασµένου ελαίου κα θερµικώς
πυρολυθέντος
υπολείµµατος
κενού•
συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C1 έως και C6.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου),
απορροφητήρας σταθεροποίησης
καταλυτικά πυρολυµένης νάφθας·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνονται από
την
σταθεροποίηση
καταλυτικά
πυρολυµένης νάφθας• συνίσταται κυρίως
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C6.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), µονάδας
καταλυτικής πυρόλυσης, κοινού
κλασµατωτή µονάδας καταλυτικής
αναµόρφωσης και µονάδας
υδρογονοαποθείωσης· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
την κλασµάτωση προϊόντων καταλυτικής
αναµόρφωσης και υδρογονοαποθείωσης
και έχουν υποστεί κατεργασία για την
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

αποµάκρυνση όξινων ξένων προσµείξεων•
συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C1 έως και C5.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητή
κλασµάτωσης καταλυτικά
αναµορφωµένης νάφθας· πετρελαϊκό
αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
την
κλασµάτωση
σταθεροποίησης
κλασµάτωσης
καταλυτικά
αναµορφωµένης νάφθας. Συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C1 έως και C4.)
Τελικό αέριο (πετρελαίου), εγκατάστασης
κορεσµένων υδρογονανθράκων αερίου
µίγµατος ρευµάτων, πλούσιο σε C4·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογοναθράκων που λαµβάνεται από τη
σταθεροποίηση κλασµάτωσης απευθείας
νάφθας,
ακάθαρτου
πετρελαίου
απόσταξης
και
καταλυτικής
αναµορφωµένης
νάφθας
σταθεροποιητικού ακάθαρτου πετρελαίου.
Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε
αριθµούς ατόµων άνθρακα στην περιοχή
από C3 έως και C6, κυρίως βουτάνιο και
ισοβουτάνιο.)
Τελικό αέριο (πετρελαίου), κορεσµένων
υδρογονανθράκων αέριο εγκατάστασης
ανάκτησης, πλούσιο σε C1-2· πετρελαϊκό
αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
κλασµάτωση
αποστάγµατος
τελικού
αερίου, απευθείας νάφθας, καταλυτικώς
αναµορφωµένης νάφθας σταθεροποιητή
τελικού αερίου. Συνίσταται κυρίως από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C5,
κυρίως µεθάνιο και αιθάνιο.)
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

Αέριο ουράς (πετρελαίου), υπολειµµάτων
κενού µονάδας θερµικής πυρόλυσης·
πετρελαϊκό αέριο

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
θερµική πυρόλυση υπολειµµάτων κενού•
συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C1 έως και C5.)
Υδρογονάνθρακες, πλούσιοι σε C3-4,
αποστάγµατος πετρελαίου· πετρελαϊκό
αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που παράγεται µε
απόσταξη και συµπύκνωση αργού
πετρελαίου•
συνίσταται
από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα στην περιοχή από C3 έως και C5,
κυρίως C3 και C4.)
Αέρια (πετρελαίου), εξερχόµενα από
εξανιωτήρα πλήρους σύνθεσης απευθείας
νάφθας· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την
κλασµάτωση της πλήρους σύνθεσης
απευθείας νάφθας• συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C2 έως
και C6.)
Αέρια (πετρελαίου), εξερχόµενα από
αποπροπανιωτήρα υδρογονοπυρολυτήρα,
πλούσια σε υδρογονάνθρακες· πετρελαϊκό
αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογοναθράκων που παράγεται µε την
απόσταξη
προϊόντων
από
υδρογονοπυρόλυση. Συνίσταται κυρίως
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C4. Μπορεί επίσης να περιέχει µικρές
ποσότητες υδρογόνου και υδροθείου.)
Αέρια (πετρελαίου), σταθεροποιητή
ελαφράς απευθείας νάφθας· πετρελαϊκό
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε τη
σταθεροποίηση
ελαφράς
απευθείας
νάφθας. Συνίσταται από κορεσµένους
αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C2 έως και C6)
Υπολείµµατα (πετρελαίου), διαχωριστήρα
αλκυλίωσης, πλούσια σε C4· πετρελαϊκό
αέριο
(Πολύπλοκο υπόλειµµα από την απόσταξη
ρευµάτων από διάφορες διεργασίες
διυλιστηρίου.
Συνίσταται
από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα στην περιοχή από C4 έως και C5,
κυρίως βουτάνιο και µε περιοχή βρασµού
από −11,7°C ως 27,8°C περίπου.)
Υδρογονάνθρακες, C1-4· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που παράγεται µε
διαδικασίες θερµικής πυρόλυσης και
απορρόφησης και µε την απόσταξη αργού
πετρελαίου.
Συνίσταται
από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C4 και µε περιοχή βρασµού από −
164° C ως − 0,5° C περίπου.)
Υδρογονάνθρακες, C1-4, γλυκασµένοι·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων
που
λαµβάνεται
υποβάλλοντας αέριους υδρογονάνθρακες
σε γλύκανση για να µετατραπούν
µερκαπτάνες ή να αποµακρυνθούν όξινες
προσµείξεις.
Συνίσταται
από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C4 και µε περιοχή βρασµού από −
164°C ως − 0,5°C περίπου.)
Υδρογονάνθρακες, C1-3· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων µε αριθµό ατόµων
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

Υδρογονάνθρακες, C1-4, κλάσµα
αποβουτανιωτή· πετρελαϊκό αέριο

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

Αέρια (πετρελαίου), C1-5, υγρά·
πετρελαϊκό αέριο

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

Υδρογονάνθρακες, C2-4· πετρελαϊκό αέριο

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

Υδρογονάνθρακες, C3· πετρελαϊκό αέριο

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), τροφοδότησης
αλκυλίωσης· πετρελαϊκό αέριο

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C3 και που βράζει στην περιοχή από −
164°C ως − 42°C περίπου.)

(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που παράγεται µε την
απόσταξη αργού πετρελαίου ή/και την
πυρόλυση γκαζόϊλ του πύργου απόσταξης.
Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C1 έως και C5.)

(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την
καταλυτική
πυρόλυση
ακάθαρτου
πετρελαίου.
Συνίσταται
από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C3 έως
και C4.)
Αέρια (πετρελαίου), εκλυόµενα από
κλασµάτωση προϊόντων πυθµένα
αποπροπανιωτήρα· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
την κλασµάτωση προϊόντων πυθµένα
αποπροπανιωτήρα. Συνίσταται κυρίως
από
βουτάνιο,
ισοβουτάνιο
και
βουταδιένιο.)
Αέρια (πετρελαίου), µίγµα διϋλιστηρίου·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
που
λαµβάνεται από διάφορες διεργασίες
διϋλιστηρίου. Συνίσταται από υδρογόνο,
υδρόθειο και υδρογονάνθρακες κυρίως
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Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

στην περιοχή από C1 έως και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), καταλυτικής
πυρόλυσης· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
κλασµάτωση καταλυτικώς πυρολυµένων
υδρογονανθράκων. Συνίσταται κυρίως
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C3 έως
και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), C2-4, γλυκασµένα·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται όταν
απόσταγµα πετρελαίου υποβάλλεται σε
κατεργασία
γλύκανσης
για
να
µετατραπούν µερκαπτάνες ή για να
αποµακρυνθούν
όξινες
προσµείξεις.
Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους και
ακόρεστους υδρογονάθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C2 έως και C4 και βράζει στην
περιοχή από − 51° C ως − 34° C περίπου.)
Αέρια (πετρελαίου), εξόδου κλασµάτωσης
αργού πετρελαίου· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που παράγεται µε την
κλασµάτωση
αργού
πετρελαίου.
Συνίσταται
από
κορεσµένους
αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C1 έως και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), εξόδου
αποεξανιωτήρα· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
την κλασµάτωση συνενωµένων ρευµάτων
νάφθας. Συνίσταται από κορεσµένους
αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C1 έως και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), εξόδου
σταθεροποιητή κλασµάτωσης ελαφράς
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Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

βενζίνης απευθείας απόσταξης·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την
κλασµάτωση ελαφράς βενζίνης απευθείας
απόσταξης. Συνίσταται από κορεσµένους
αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C1 έως και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), εξόδου απογυµνωτή
αποθείωσης νάφθας µε τη µέθοδο
unifining· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που παράγεται µε
αποθείωση νάφθας µε τη µέθοδο unifining
και απογυµνώνεται από το προϊόν της
νάφθας. Συνίσταται από κορεσµένους
αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C1 έως και C4.)
Αέρια (πετρελαίου), εκλυόµενα από
καταλυτικό αναµορφωτήρα νάφθας·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την
καταλυτική
αναµόρφωση
απευθείας
νάφθας και κλασµάτωση της ολικής
απορροής. Συνίσταται από µεθάνιο,
αιθάνιο και προπάνιο.)
Αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής
διαχωριστήρα ρευστοειδούς καταλυτικού
πυρολυτήρα· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που παράγεται µε την
κλασµάτωση
του
φορτίου
στον
διαχωριστήρα C3-4. Συνίσταται κυρίως
από υδρογονάνθρακες C3.)
Αέρια (πετρελαίου), εκλυόµενα από
σταθεροποιητή απευθείας απόσταξης·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
την κλασµάτωση του υγρού από την
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

πρώτη στήλη που χρησιµοποιείται στην
απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται
από
κορεσµένους
αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C4.)
Αέρια (πετρελαίου), καταλυτικά
πυρολυµένης νάφθας αποβουτανιωτήρα·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
κλασµάτωση καταλυτικά πυρολυµένης
νάφθας. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C1 έως και C4.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), καταλυτικά
πυρολυµένου αποστάγµατος και νάφθας
σταθεροποιητή· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε
κλασµάτωση καταλυτικά πυρολυµένης
νάφθας και αποστάγµατος. Συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C1 έως και C4.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου),
θερµοπυρολυµένου αποστάγµατος,
ακάθαρτου πετρελαίου και απορροφητήρα
νάφθας· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από το
διαχωρισµό
θερµοπυρολυµένων
αποσταγµάτων νάφθας και ακάθαρτου
πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C6.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου),
θερµοπυρολυµένων υδρογονανθράκων
σταθεροποιητήρα κλασµάτωσης,
εξανθράκωσης πετρελαίου· πετρελαϊκό
αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από τη
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Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

Υδρογονάνθρακες, C4· πετρελαϊκό αέριο

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

Αλκάνια, C1-4, πλούσια σε C3· πετρελαϊκό
αέριο

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

Αέρια (πετρελαίου), µονάδας
ατµοπυρόλυσης πλούσια σε C3·
πετρελαϊκό αέριο

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

σταθεροποίηση
κλασµάτωσης
θερµοπυρολυµένων
υδρογονανθράκων
από εξανθράκωση πετρελαίου. Συνίσταται
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C6.)
Αέρια (πετρελαίου), ελαφρά
ατµοπυρολυµένα, συµπύκνωµα
βουταδιενίου.· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που παράγεται µε την
απόσταξη προϊόντων θερµοπυρόλυσης.
Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως C4.)
Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής
σταθεροποιητήρα καταλυτικου
αναµορφωτήρα απευθείας νάφθας·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε
καταλυτική
αναµόρφωση
απευθείας
νάφθας και την κλασµάτωση της ολικής
απορροής. Συνίσταται από κορεσµένους
αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C2 έως και C4.)

(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που παράγεται µε την
απόσταξη προϊόντων από ατµοπυρόλυση.
Συνίσταται κυρίως από προπυλένιο µε
λίγο προπάνιο και βράζει στην περιοχή
από µείον 70° C ως 0° C περίπου.)
Υδρογονάνθρακες, C4, απόσταγµα
µονάδας ατµοπυρόλυσης· πετρελαϊκό
αέριο
(Πολύπλοκος
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Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

Εκχυλισµένα προϊόντα (πετρελαίου),
εκχύλισης µε εναµµώνιο οξικό χαλκό (II)
ατµοπυρολυθέντος κλάσµατος C4, C3-5 και
C3-5 ακόρεστα, απαλλαγµένα
βουταδιενίου· πετρελαϊκό αέριο

649-119 -00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

Αέρια (πετρελαίου), τροφοδότησης
συστήµατος αµίνης· αέριο διυλιστηρίου

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

υδρογονανθράκων που παράγεται µε την
απόσταξη προϊόντων από διεργασία
ατµοπυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα C4, κυρίως 1-βουτένιο περιέχει
δε επίσης βουτάνιο και ισοβουτένιο και
έχει περιοχή βρασµού από µείον 12° C ως
5° C περίπου.)
Αέρια πετρελαίου, υγροποιηµένα,
γλυκασµένα, κλάσµα C4· πετρελαϊκό
αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται όταν
µίγµα υγραερίου πετρελαίου υποβάλλεται
σε κατεργασία γλύκανσης για την
οξείδωση των µερκαπτανών ή την
αποµάκρυνση
οξίνων
προσµείξεων.
Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους και
ακόρεστους υδρογονάνθρακες µε C4.)

(Το αέριο τροφοδότησης του συστήµατος
αµίνης για την αποµάκρυνση υδροθείου.
Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο.
Μπορεί επίσης να υπάρχουν µονοξείδιο
άνθρακα, διοξείδιο άνθρακα, υδρόθειο και
αλειφατικοί υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C1 έως και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), εκλυόµενα από
αποϋδροθείωση µονάδας βενζολίου· αέριο
διυλιστηρίου
(Εκλυόµενα αέρια που παράγονται στη
µονάδα βενζολίου. Συνίσταται πρωτίστως
από υδρογόνο. Είναι δυνατό επίσης να
υπάρχουν µονοξείδιο άνθρακα και
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C6, περιλαµβανοµένου βενζολίου.)
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Αριθµός
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Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

Αέρια (πετρελαίου), ανακύκλωσης
µονάδας βενζολίου, πλούσια σε υδρογόνο·
αέριο διυλιστηρίου

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε
ανακύκλωση των αερίων της µονάδας
βενζολίου. Συνίσταται πρωτίστως από
υδρογόνο µε διάφορες µικροποσότητες
µονοξειδίου
άνθρακα
και
υδρογονανθράκων µε αριθµό ατόµων
άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και
C6.)
Αέρια (πετρελαίου), ελαίου ανάµειξης,
πλούσια σε υδρογόνο-άζωτο· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε
απόσταξη ελαίου ανάµειξης. Συνίσταται
πρωτίστως από υδρογόνο και άζωτο µε
διάφορες µικροποσότητες µονοξειδίου
άνθρακα,
διοξειδίου
άνθρακα
και
αλειφατικών υδρογονανθράκων µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C1 έως και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), κορυφής απογυµνωτή
καταλυτικά αναµορφωµένης νάφθας
προϊόντων· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
την
σταθεροποίηση
καταλυτικά
αναµορφωµένης νάφθας. Συνίσταται από
υδρογόνο και κορεσµένους αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C4.)
Αέρια (πετρελαίου), ανακύκλωσης
καταλυτικού αναµορφωτήρα C6-8· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που παράγεται µε
απόσταξη
προϊόντων
καταλυτικής
αναµόρφωσης τροφοδότησης C6-8 και
ανακύκλωση
για
διατήρηση
του
υδρογόνου. Συνίσταται πρωτίστως από
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

Αέρια (πετρελαίου), ανακύκλωσης
καταλυτικού αναµορφωτήρα C6-8, πλούσια
σε υδρογόνο· αέριο διυλιστηρίου

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

Αέρια (πετρελαίου), ρεύµα επιστροφής
C2· αέριο διυλιστηρίου

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

υδρογόνο. Μπορεί επίσης να περιέχει
διάφορες µικροποσότητες µονοξειδίου
άνθρακα, διοξειδίου άνθρακα, αζώτου και
υδρογονανθράκων µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C6.)
Αέρια (πετρελαίου), C6-8 καταλυτικού
αναµορφωτήρα· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που παράγεται µε
απόσταξη
προϊόντων
καταλυτικής
αναµόρφωσης
τροφοδότησης
C6-8.
Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή
από C1 έως και C5 και υδρογόνο.)

(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την
εξαγωγή υδρογόνου από ρεύµα αερίου, το
οποίο
συνίσταται
πρωτίστως
από
υδρογόνο µε µικρές ποσότητες αζώτου,
µονοξειδίου άνθρακα µεθανίου, αιθανίου
και
αιθυλενίου.
Περιέχει
κυρίως
υδρογονάνθρακες όπως µεθάνιο, αιθάνιο
και αιθυλένιο µε µικρές ποσότητες
υδρογόνου, αζώτου και µονοξειδίου
άνθρακα.)
Αέρια (πετρελαίου), όξινα ξηρά,
εκλυόµενα από µονάδα συµπύκνωσης
αερίου· αέριο διυλιστηρίου
(Ο πολύπλοκος συνδυασµός ξηρών
αερίων µονάδας συµπύκνωσης αερίου.
Συνίσταται από υδρογόνο, υδρόθειο και
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C3.)
Αέρια (πετρελαίου), απόσταξης
επαναπορροφητήρα συµπύκνωσης αερίου·
αέριο διυλιστηρίου
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που παράγεται µε
απόσταξη προϊόντων κοινών ρευµάτων
αερίου
σε
επαναπορροφητήρα
συµπύκνωσης αερίου. Συνίσταται κυρίως
από υδρογόνο, µονοξείδιο άνθρακα,
διοξείδιο άνθρακα, άζωτο υδρόθειο και
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και
C3.)
Αέρια (πετρελαίου), εκλυόµενα από
απορροφητήρα υδρογόνου· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
που
λαµβάνεται µε απορρόφηση από ρεύµα
πλούσιο σε υδρογόνο. Συνίσταται από
υδρογόνο, µονοξείδιο άνθρακα, άζωτο και
µεθάνιο
µε
µικροποσότητες
υδρογονανθράκων C2.)
Αέρια (πετρελαίου), πλούσια σε
υδρογόνο· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
που
διαχωρίζεται σαν αέριο από αέριους
υδρογονάθρακες µε ψύξη. Συνίσταται
πρωτίστως από υδρογόνο µε διάφορες
µικροποσότητες µονοξειδίου άνθρακα
αζώτου, µεθανίου και υδρογονανθράκων
C2.)
Αέρια (πετρελαίου), ανακυκλωµένου
κατεργασµένου µε υδρογόνο ελαίου
ανάµειξης, πλούσια σε υδρογόνο-άζωτο·
αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
που
λαµβάνεται
από
ανακυκλωµένο
κατεργασµένο µε υδρογόνο έλαιο
ανάµειξης. Συνίσταται πρωτίστως από
υδρογόνο και άζωτο µε διάφορες
µικροποσότητες µονοξειδίου άνθρακα,
διοξειδίου άνθρακα και υδρογονανθράκων
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C1 έως και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), ανακύκλωσης,
πλούσια σε υδρογόνο· αέριο διυλιστηρίου
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

(Πολύπλοκος
συνδυασµός
που
λαµβάνεται από ανακυκλωµένα αέρια
αντιδραστήρα. Συνίσταται πρωτίστως από
υδρογόνο µε διάφορες µικροποσότητες
µονοξειδίου
άνθρακα,
διοξειδίου
άνθρακα,
αζώτου,
υδροθείου
και
αλειφατικών υδρογονανθράκων µε αριθµό
ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως
και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), συµπληρώµατος
αναµορφωτήρα, πλούσια σε υδρογόνο·
αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
που
λαµβάνεται από τους αναµορφωτήρες.
Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο µε
διάφορες µικροποσότητες µονοξειδίου
άνθρακα
και
αλειφατικών
υδρογονανθράκων µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), αναµόρφωσης µε
κατεργασία µε υδρογόνο· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός,
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
την αναµόρφωση µε κατεργασία µε
υδρογόνο. Συνίσταται πρωτίστως από
υδρογόνο, µεθάνιο και αιθάνιο µε
διάφορες µικροποσότητες υδροθείου και
αλειφατικών υδρογονανθράκων µε αριθµό
ατόµων άνθρακα στην περιοχή κυρίως
από C3 έως και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), ανοµόρφωσης µε
κατεργασία µε υδρογόνο πλούσια σε
υδρογόνο-µεθάνιο· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός,
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
την αναµόρφωση µε κατεργασία µε
υδρογόνο. Συνίσταται πρωτίστως από
υδρογόνο και µεθάνιο µε διάφορες
µικροποσότητες µονοξειδίου άνθρακα,
διοξειδίου
άνθρακα,
αζώτου
και
κορεσµένων
αλειφατικών
υδρογονανθράκων µε αριθµό ατόµων
άνθρακα στην περιοχή από C2 έως και
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

C5.)
Αέρια (πετρελαίου), συµπλήρωσης
µονάδας υδρογονοκατεργασίας
αναµόρφωσης, πλούσια σε υδρογόνο·
αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός,
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
την αναµόρφωση µε κατεργασία µε
υδρογόνο. Συνίσταται πρωτίστως από
υδρογόνο µε διάφορες µικροποσότητες
µονοξειδίου άνθρακα και αλειφατικών
υδρογονανθράκων µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), απόσταξης θερµικής
πυρόλυσης.· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός που παράγεται
µε απόσταξη προϊόντων από θερµική
πυρόλυση. Συνίσταται από υδρογόνο,
υδρόθειο, µονοξείδιο άνθρακα, διοξείδιο
άνθρακα, και υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C1 έως και C6.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), απορροφητήρα
κλασµάτωσης µονάδας, καταλυτικής
πυρόλυσης· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
επανακλασµάτωση
προϊόντων
καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται από
υδρογόνο και υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως
και C3.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), διαχωριστήρα
καταλυτικά αναµορφωµένης νάφθας·
αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
την καταλυτική αναµόρφωση νάφθας
απευθείας απόσταξης. Συνίσταται από
υδρογόνο και υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως
και C6.)
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Ουσίες
Αέριο ουράς (πετρελαίου),
σταθεροποιητήρα καταλυτικά
αναµορφωµένης νάφθας· αέριο
διυλιστηρίου

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
την
σταθεροποίηση
καταλυτικά
αναµορφωµένης νάφθας. Συνίσταται από
υδρογόνο και υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως
και C6.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), διαχωριστήρα
µονάδας υδρογονοκατεργασίας
πυρολυµένου αποστάγµατος· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε
κατεργασία πυρολυµένων αποσταγµάτων
µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη.
Συνίσταται
από
υδρογόνο
και
κορεσµένους
αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), διαχωριστήρα
υδρογοναποθειωµένης νάφθας απευθείας
απόσταξης· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
υδρογονοαποθείωση νάφθας απευθείας
απόσταξης. Συνίσταται από υδρογόνο και
κορεσµένους
αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6.)
Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής
σταθεροποιητή καταλυτικά
αναµορφωµένης απευθείας νάφθας· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
την καταλυτική αναµόρφωση νάφθας
απευθείας απόσταξης, που ακολουθείται
από κλασµάτωση της ολικής απορροής.
Συνίσταται από υδρογόνο, µεθάνιο,
αιθάνιο και προπάνιο.)
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Ουσίες
Αέρια (πετρελαίου), απορροής
αναµορφωτήρα εκλυόµενα από δοχείο
εκτόνωσης υψηλής πίεσης· αέριο
διυλιστηρίου

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

(Πολύπλοκος συνδυασµός που παράγεται
µε υψηλής πίεσης απότοµη εκτόνωση της
απορροής
από
τον
αντιδραστήρα
αναµόρφωσης. Συνίσταται πρωτίστως από
υδρογόνο µε διάφορες µικρές ποσότητες
µεθανίου, αιθανίου και προπανίου.)
Αέρια (πετρελαίου), απορροής
αναµορφωτήρα εκλυόµενα από δοχείο
εκτόνωσης υψηλής πίεσης· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός που παράγεται
µε απότοµη εκτόνωση χαµηλής πίεσης της
απορροής
του
αντιδραστήρα
αναµόρφωσης. Συνίσταται πρωτίστως από
υδρογόνο µε διάφορες µικρές ποσότητες
µεθανίου, αιθανίου και προπανίου.)
Αέρια (πετρελαίου), εξόδου απόσταξης
αερίου διυλιστηρίου πετρελαίου· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
που
διαχωρίζεται µε απόσταξη αερίου
ρεύµατος το οποίο περιέχει υδρογόνο,
µονοξείδιο άνθρακα, διοξείδιο άνθρακα
και υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα στην περιοχή C1 έως και C6 ή
λαµβάνεται µε πυρόλυση αιθανίου και
προπανίου.
Συνίσταται
από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C2, υδρογόνο, άζωτο και µονοξείδιο
άνθρακα.)
Αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής
αποπεντανιωτήρα µονάδας
υδρογονοκατεργασίας βενζολίου• καύσιµο
αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που παράγεται µε
κατεργασία πρώτης ύλης που προέρχεται
από τη µονάδα βενζολίου µε υδρογόνο
παρουσία καταλύτη και η οποία
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

649-151-00 -X

271-750-6

68607-11-4

H, K

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

ακολουθείται
από
αποπεντανίωση.
Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο,
συνίσταται κυρίως από υδρογόνο, αιθάνιο
και προπάνιο µαζί µε διάφορες
µικροποσότητες αζώτου, µονοξειδίου
άνθρακα,
διοξειδίου
άνθρακα
και
υδρογονανθράκων µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C6. Μπορεί να περιέχει ίχνη
βενζολίου.)
Αέρια (πετρελαίου), εκλυόµενα από
δευτερεύοντα απορροφητήρα, προϊόντων
κορυφής µονάδας κλασµάτωσης µονάδας
καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά
κλίνη· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός που παράγεται
µε την κλασµάτωση των προϊόντων
κορυφής από καταλυτική πυρόλυση σε
µονάδα καταλυτικής πυρόλυσης σε
ρευστοστερεά κλίνη. Συνίσταται από
υδρογόνο, άζωτο και υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή
κυρίως από C1 έως και C3.)
Προϊόντα πετρελαίου, αέρια διυλιστηρίου·
αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
που
αποτελείται κυρίως από υδρογόνο και
διάφορες
µικροποσότητες
µεθανίου,
αιθανίου και προπανίου.)
Αέρια (πετρελαίου), χαµηλής πίεσης
διαχωριστήρα υδρογονοπυρόλυσης· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός που παράγεται
µε τον διαχωρισµό υγρού-ατµού, των
εκροών
του
αντιδραστήρα
υδρογονοπυρόλυσης.
Υδρογόνο
και
κορεσµένους υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C1 έως και C3.)
Αέρια (πετρελαίου), διϋλιστηρίου· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
που
λαµβάνεται από διάφορες διαδικασίες
διύλισης πετρελαίου. Συνίσταται από
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

υδρογόνο και υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως
και C3.)
Αέρια (πετρελαίου), εξόδου διαχωριστήρα
προϊόντων µονάδας αναµόρφωσης µε
καταλύτη λευκόχρυσο· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
που
λαµβάνεται από την χηµική αναµόρφωση
ναφθενίων σε αρωµατικά. Συνίσταται από
hydrogen και κορεσµένους αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C2 έως
και C4.)
Αέρια (πετρελαίου), εξόδου
σταθεροποιητή αποπροπανιωτήρα
υδρογονοκατεργασµένης αγλύκαστης
κηροζίνης· αέριο διυλιστηρίου
(Ο
πολύπλοκος
συνδυασµός
που
λαµβάνεται από την σταθεροποίηση
υδρογονοκατεργασµένης
κηροζίνης
αποπροπανιωτήρα. Συνίσταται πρωτίστως
από υδρογόνο, µεθάνιο και προπάνιο µαζί
µε ποικίλες µικροποσότητες αζώτου,
υδροθείου, µονοξειδίου άνθρακα και
υδρογονανθράκων µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C4 έως
και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), δοχείου εκτόνωσης
υδρογονοκατεργασµένης αγλύκαστης
κηροζίνης· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
που
λαµβάνεται από το δοχείο εκτόνωσης της
µονάδας
κατεργασίας
αγλύκαστης
κηροζίνης µε υδρογόνο παρουσία
καταλύτη. Συνίσταται πρωτίστως από
υδρογόνο και µεθάνιο µαζί µε ποικίλες
µικροποσότητες αζώτου, µικροποσότητες
µονοξειδίου
άνθρακα
και
υδρογονανθράκων µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C2 έως
και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), εξόδου απογυµνωτή
µονάδας αποθείωσης αποστάγµατος µε
την µέθοδο unifining· αέριο διυλιστηρίου
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

(Πολύπλοκος
συνδυασµός
που
λαµβάνεται µε απογύµνωση από το υγρό
προϊόν της αποθείωσης µε την µέθοδο
unifining. Συνίσταται από υδρόθειο,
µεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο.)
Αέρια (πετρελαίου), εξόδου κλασµάτωσης
µονάδας καταλυτικής πυρόλυσης σε
ρευστοστερεά κλίνη· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός που παράγεται
µε την κλασµάτωση του προϊόντος
κορυφής της καταλυτικής πυρόλυσης σε
ρευστοστερεά κλίνη. Συνίσταται από
υδρογόνο
υδρόθειο,
άζωτο
και
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), εξόδου
δευτερεύοντος απορροφητήρα
καταιωνιστήρα µονάδας καταλυτικής
πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός που παράγεται
µε το πλύσιµο σε καταιωνιστήρα του
αερίου κορυφής, από µονάδα καταλυτικής
πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη.
Συνίσταται από υδρογόνο, άζωτο,
µεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο.)
Αέρια (πετρελαίου), εξόδου απογυµνωτή
αποθείωσης µονάδας
υδρογονοκατεργασίας βαρέος
αποστάγµατος· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός που έχει
απογυµνωθεί από το υγρό προϊόν της
αποθείωσης
µονάδας
υδρογονοκατεργασίας
βαρέος
αποστάγµατος. Συνίσταται από υδρογόνο,
υδρόθειο
και
κεκορεσµένους
αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C1 έως και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), εξερχόµενα από
σταθεροποιητή αναµορφωτήρα, µε
καταλύτη λευκόχρυσο, κλασµάτωσης
ελαφρών τελικών προϊόντων· αέριο
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
που
λαµβάνεται µε κλασµάτωση των ελαφρών
τελικών προϊόντων των αντιδραστήρων µε
καταλύτη λευκόχρυσο της µονάδας του
αναµορφωτήρα.
Συνίσταται
από
υδρογόνο,
µεθάνιο,
αιθάνιο
και
προπάνιο.)
Αέρια (πετρελαίου), εξερχόµενα στήλης
προεκτόνωσης, απόσταξης αργού· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός που παράγεται
από
την
πρώτη
στήλη
που
χρησιµοποιείται στην απόσταξη του
αργού πετρελαίου. Συνίσταται από άζωτο
και
κορεσµένους
αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και
C5.)
Αέρια (πετρελαίου), εξερχόµενα από
απογυµνωτήρα πίσσας· αέριο
διυλιστηρίου
((Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την
κλασµάτωση
ανοιγµένου
αργού
πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογόνο και
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και
C4.)
Αέρια (πετρελαίου), εξερχόµενα από
απογυµνωτήρα unifining· αέριο
διυλιστηρίου
(Συνδυασµός υδρογόνου και µεθανίου που
λαµβάνεται
µε
κλασµάτωση
των
προϊόντων από τη µονάδα unifining.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), καταλυτικά
υδρογονοαποθειωµένης νάφθας
διαχωριστήρα· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
την
υδρογονοαποθείωση
νάφθας.
Συνίσταται από υδρογόνο, µεθάνιο,
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

αιθάνιο και προπάνιο.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), απευθείας
αποστάγµατος νάφθας
υδρογονοαποθειωτήρα· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
που
λαµβάνεται από την υδρογοναποθείωση
απευθείας
αποστάγµατος
νάφθας.
Συνίσταται
από
υδρογόνο
και
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και
C5.)
Αέρια (πετρελαίου), ελκυόµενα από
σπογγώδη απορροφητήρα, ρευστοειδούς
καταλυτικού πυρολυτήρα και
κλασµάτωσης προϊόντος κορυφής
αποθειωτήρα ακάθαρτου πετρελαίου·
αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
που
λαµβάνεται
µε
την
κλασµάτωση
προϊόντων από ρευστοειδή καταλυτικό
πυρολυτήρα και αποθειωτήρα ακάθαρτου
πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογόνο και
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και
C4.)
Αέρια (πετρελαίου), απόσταξης αργού
πετρελαίου και καταλυτικής πυρόλυσης·
αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός που παράγεται
µε µεθόδους απόσταξης αργού πετρελαίου
και καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται
από
υδρογόνο,
υδρόθειο,
άζωτο
µονοξείδιο άνθρακα και παραφινικούς και
ολεφινικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C1 έως και C6.)
Αέρια (πετρελαίου), εξόδου πλυντρίδας µε
διαιθανολαµίνη ακαθάρτου πετρελαίου·
αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός που παράγεται
µε αποθείωση ακαθάρτων πετρελαίων µε
διαιθανολαµίνη. Συνίσταται κυρίως από
υδρόθειο, υδρογόνο και αλειφατικούς
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και
C5.)
Αέρια (πετρελαίου), απορροής
υδρογονοαποθείωσης ακαθάρτου
πετρελαίου· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε
διαχωρισµό της υγρής φάσης από την
απορροή της αντίδρασης υδρογόνωσης.
Συνίσταται κυρίως από υδρογόνο,
υδρόθειο
και
αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
ανθράκα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C3.)
Αέρια (πετρελαίου), υδρογονοαποθείωσης
ακάθαρτου πετρελαίου διαφυγή
κάθαρσης· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
που
λαµβάνεται από τη µονάδα αναµόρφωσης
και από διαφυγές κάθαρσης από τον
αντιδραστήρα υδρογόνωσης. Συνίσταται
κυρίως από υδρογόνο και αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C4.)
Αέρια (πετρελαίου), απότοµη εξάτµιση
από δοχείο επαναρροής υδρογονωτήρα·
αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός αερίων που
λαµβάνεται από ακαριαία εξάτµιση των
εκροών
µετά
την
αντίδραση
υδρογόνωσης. Συνίσταται κυρίως από
υδρογόνο
και
αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C6.)
Αέρια (πετρελαίου), υπολείµµατος
υψηλής πίεσης ατµοπυρόλυσης νάφθας·
αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
που
λαµβάνεται
σαν
µίγµα
των
µη
συµπυκνώσιµων τµηµάτων από το προϊόν
ατµοπυρόλυσης
νάφθας
και
σαν
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

υπολειµµατικά αέρια που λαµβάνονται
κατά την παραγωγή επόµενων προϊόντων.
Συνίσταται κυρίως από υδρογόνο και
παραφινικούς
ολεφινικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C5 µε τον οποίο µπορεί επίσης να
αναµειχθεί και φυσικό αέριο.)
Αέρια (πετρελαίου), εξόδου µονάδας
ελάτωσης, ιξώδους υπολείµµατος· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
που
λαµβάνεται από ελάτωση ιξώδους
υπολειµµάτων σε φούρνο. Συνίσταται
κυρίως από υδρόθειο και παραφινικούς
και ολεφινικούς υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C1 έως και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), C3-4· πετρελαϊκό
αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε
απόσταξη προϊόντων πυρόλυσης αργού
πετρελαίου.
Συνίσταται
από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα C3 έως και C4, κυρίως προπάνιο
και προπυλένιο και µε περιοχή βρασµού
από − 51° C ως − 1° C περίπου.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), καταλυτικά
πυρολυµένου απόσταγµατος και
απορροφητήρα κλασµάτωσης καταλυτικά
πυρολυµένης νάφθας· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων από την απόσταξη των
προϊόντων από την καταλυτική πυρόλυση
αποσταγµάτων
και
καταλυτικά
πυρολυµένης νάφθας. Συνίσταται κυρίως
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και
C4.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητή
κλασµάτωσης καταλυτικά
πολυµερισµένης νάφθας· πετρελαϊκό
αέριο
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων από τα προϊόντα
σταθεροποίησης
κλασµάτωσης
από
πολυµερισµό νάφθας. Συνίσταται κυρίως
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και
C4.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητή
κλασµάτωσης καταλυτικά
αναµορφωµένης νάφθας, απαλλαγµένο
υδροθείου· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
σταθεροποίηση κλασµάτωσης καταλυτικά
αναµορφωµένης νάφθας και από τον
οποίο έχει αποµακρυνθεί υδρόθειο µε
κατεργασία µε αµίνη. Συνίσταται κυρίως
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C4.)
Τελικό αέριο ουράς (πετρελαίου),
απογυµνωτήρα υδρογονοκατεργαστήρα
πυρολυµένου αποστάγµατος· πετρελαϊκό
αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε
κατεργασία
θερµικά
πυρολυµένων
αποσταγµάτων µε υδρογόνο παρουσία
καταλύτη. Συνίσταται κυρίως από
κορεσµένους υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως
και C6.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου),
υδρογονοαποθειωτήρα απευθείας
αποστάγµατος, απαλλαγµένο υδροθείου·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
καταλυτική
υδρογονοαποθείωση
απευθείας αποσταγµάτων και από τα
οποία έχει αποµακρυνθεί υδρόθειο µε
κατεργασία αµίνης. Συνίσταται κυρίως
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C4.)
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

Αέριο ουράς (πετρελαίου), απορροφητήρα
καταλυτικής πυρόλυσης ακάθαρτου
πετρελαίου· πετρελαϊκό αέριο

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
την απόσταξη προϊόντων από την
καταλυτική
πυρόλυση
ακαθάρτου
πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C5.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), εγκατάσταση
ανάκτησης αερίου· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων από την απόσταξη
προϊόντων
από
διάφορα
ρεύµατα
υδρογονανθράκων. Συνίσταται κυρίως
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C5.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), εγκατάστασης
ανάκτησης αερίου απαιθανιωτήρα·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων από την απόσταξη
προϊόντων
από
διάφορα
ρεύµατα
υδρογονανθράκων.
Συνίσταται
από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C4.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), µονάδας
κλασµάτωσης υδρογονοαποθειµένου
αποστάγµατος και υδρογονοαποθειµένης
νάφθας, απαλλαγµένο οξέος· πετρελαϊκό
αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
κλασµάτωση
υδρογονοαποθειωµένης
νάφθας και αποσταγµάτων ρευµάτων
υδρογονανθράκων και που υφίσταται
κατεργασία, για να αποµακρυνθούν όξινες
προσµείξεις. Συνίσταται κυρίως από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

Αέριο ουράς (πετρελαίου), απογυµνωτήρα
υδρογονοαποθειωµένου ακάθαρτου
πετρελαίου κενού, απαλλαγµένο
υδροθείου· πετρελαϊκό αέριο

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

και C5.)

(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
σταθεροποίηση
απογυµνωµένου
καταλυτικά
υδρογονοαποθειωµένου
ακάθαρτου πετρελαίου κενού και από το
οποίο έχει αποµακρυνθεί υδρόθειο µε
κατεργασία αµίνης. Συνίσταται κυρίως
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C6.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου),
σταθεροποιητήρα ελαφράς απευθείας
νάφθας, απαλλαγµένης υδροθείου·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
σταθεροποίηση κλασµάτωσης από ελαφρά
απευθείας νάφθα και από την οποία έχει
αποµακρυνθεί υδρόθειο µε κατεργασία
αµίνης.
Συνίσταται
κυρίως
από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C5.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου),
αποαιθανιωτήρα τροφοδοσίας
αλκυλίωσης προπανίου-προπυλενίου·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
την απόσταξη προϊόντων αντίδρασης
προπανίου µε προπυλένιο. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C4.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου),
υδρογονοαποθειωτήρια ακάθαρτου
πετρελαίου κενού απαλλαγµένου από
υδρόθειο· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

Αλκάνια, C1-2· πετρελαϊκό αέριο

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

Αλκάνια, C2-3· πετρελαϊκό αέριο

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

Αλκάνια, C3-4· πετρελαϊκό αέριο

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

Αλκάνια, C4-5· πετρελαϊκό αέριο

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

Καύσιµα αέρια· πετρελαϊκό αέριο

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
καταλυτική
υδρογονοαποθείωση
ακάθαρτου πετρελαίου κενού και από το
οποίο έχει αποµακρυνθεί υδρόθειο µε
κατεργασία αµίνης. Συνίσταται κυρίως
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C6.)
Αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής
καταλυτικής πυρόλυσης· πετρελαϊκό
αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που παράγεται µε την
απόσταξη προϊόντων από την καταλυτική
πυρόλυση.
Συνίσταται
από
υδρογονάθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C3 έως
και C5 και βράζει στην περιοχή από − 48°
C ως 32° C περίπου.)

(Συνδυασµός ελαφρών αερίων.
Συνίσταται κυρίως από υδρογόνο ή και
υδρογονάνθρακες µικρού µοριακού
βάρους.)
Αερία (πετρελαίου), αποστάγµατα αργού
πετρελαίου· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
ελαφρών
αερίων που παράγεται µε απόσταξη αργού
πετρελαίου και καταλυτική αναµόρφωση
νάφθας• συνίσταται από υδρογόνο και
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως
και C4 και µε περιοχή βρασµού από −
217°C ως − 12°C περίπου.)
Υδρογονάνθρακες, C3-4, πετρελαϊκό αέριο
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

Υδρογονάνθρακες, C4-5, πετρελαϊκό αέριο

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

Υδρογονάνθρακες, C2-4, πλούσιοι σε C3·
πετρελαϊκό αέριο

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

Αέρια πετρελαίου, υγροποιηµένα·
πετρελαϊκό αέριο

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται µε την
απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C3 έως
και C7 και µε περιοχή βρασµού από − 40°
C ως 80° C περίπου.)
Αέρια πετρελαίου, υγροποιηµένα,
γλυκασµένα· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρονανθράκων που λαµβάνεται από
υγροποιηµένο µίγµα πετρεαλαίου µε
γλύκανση,
για
να
µετατραπούν
µερκαπτάνες ή να αποµακρυνθούν οι
όξινες προσµίξεις. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C3 έως
και C7 και µε περιοχή βρασµού από − 40°
C ως 80° C περίπου.)
Αέρια (πετρελαίου), C3-4, πλούσια σε
ισοβουτάνιο· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων από την απόσταξη
κορεσµένων
και
ακόρεστων
υδρογονανθράκων µε αριθµό ατόµων
άνθρακα, που συνήθως κυµαίνεται από
C3-4 έως και C6, κυρίως βουτάνιο και
ισοβουτάνιο.
Συνίσταται
από
κορεσµένους
και
ακόρεστους
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα στην περιοχή από C3 έως και C4
κυρίως ισοβουτάνιο.)
Αποστάγµατα (πετρελαίου) C3-6, πλούσια
σε πιπερυλένιο· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων από την απόσταξη
κορεσµένων και ακόρεστων αλειφατικών
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

υδρογονανθράκων µε αριθµό ατόµων
άνθρακα, που συνήθως κυµαίνεται από C3
έως και C6. Συνίσταται από κορεσµένους
και ακόρεστους υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή
από C3 έως και C6, κυρίως πιπερυλένια.)
Αέρια (πετρελαίου, προϊόντα κορυφής
διαχωριστήρα βουτανίου· πετρελαϊκό
αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
την απόσταξη του ρεύµατος βουτανίου.
Συνίσταται
από
αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό άνθρακα
κυρίως C3 και C4.)
Αέρια (πετρελαίου), C2-3· πετρελαϊκό
αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που παράγεται µε την
απόσταξη
προϊόντων
καταλυτικής
κλασµάτωσης. Περιέχει κυρίως αιθάνιο,
αιθυλένιο, προπάνιο και προπυλένιο.)
Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων πυθµένα
αποπροπανιωτήρα καταλυτικώς
πυρολυµένου ακαθάρτου πετρελαίου,
πλούσια σε C4 απαλλαγµένα οξέος·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από
κλασµάτωση
ρεύµατος
υδρογονανθράκων,
καταλυτικώς
πυρολυµένου ακάθαρτου πετρελαίου και
κατεργασία για να αποµακρυνθούν το
υδρογόνο, το υδρόθειο και άλλα όξινα
συστατικά.
Συνίσταται
από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα στην περιοχή από C3 έως και C5,
κυρίως C4.)
Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων πυθµένα
αποβουτανιωτήρα καταλυτικώς
πυρολυµένης νάφθας, πλούσια σε C3-5·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από τη
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K”

σταθεροποίηση καταλυτικά πυρολυµένης
νάφθας. Συνίσταται από αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό άνθρακα
κυρίως C3 και C5.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου),
σταθεροποιητήρα κλασµάτωσης
ισοµερισµένης νάφθας· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
υδρογονανθράκων που λαµβάνεται από τη
σταθεροποίηση κλασµάτωσης προϊόντων
από ισοµερισµένη νάφθα. Συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C1 έως και C4.)

(β)

Οι καταχωρήσεις µε τους αριθµούς ευρετηρίου 024-001-00-0, 601-020-00-8, 612-022-00-3
και 612-042-00-2 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:
Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Τριοξείδιο του χρωµίου (VI)

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

Βενζόλιο

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

2-ναφθυλαµίνη β-ναφθυλαµίνη

612-022-00-3

202-080-4

91-59-8

E

202-199-1

92-87-5

E”

Βενζιδίνη· 4,4′- διαµινοδιφαινύλιο· διφαινυλο612-042-00-2
4,4′-υλενεδιαµίνη
1,1'-διφαινυλο-4,4'-διαµίνη
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Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις
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3.

Ο κατάλογος υπό τον τίτλο “Σηµείο 29 - Καρκινογόνες: της κατηγορίας 2” τροποποιείται ως
εξής:

(α)

Προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρήσεις:
Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

Νιτρώδης ισοβουτυλεστέρας

007-017-00-2

208-819-7

542-56-3

E

Σουλφίδιο του καδµίου θειούχο κάδµιο

048-010-00-4

215-147-8

1306-23-6

E

Kάδµιο (πυροφόρο)

048-011-00-X

231-152-8

7440-43-9

E

Iσοπρένιο (σταθεροποιηµένο)

601-014-00-5

201-143-3

78-79-5

D

602-036-00-8

204-818-0

126-99-8

D, E

1,2,3-τριχλωροπροπάνιο

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

α,α,α,4-τετραχλωροτολουόλιο

602-093-00-9

226-009-1

5216-25-1

E

606-073-00-0

202-027-5

90-94-8

4-µεθυλοβενζολο-σουλφονικός Soξιρανοµεθανολεστέρας

607-411-00-x

417-210-7

70987-78-9

2-νιτροτολουόλιο

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

611-099-00-0
(Μεθυλενοδις(4,1-φαινυλεναζω(1-(3(διµεθυλαµινο)προπυλο)-1,2-διυδρο-6υδροξυ-4-µεθυλο-2-οξοπυριδινο-5,3-διυλο)))1,1'-διπυριδίνιο διχλωριούχο διυδροχλωρίδιο

401-500-5

—

2-µεθυλο-1,3-βουταδιένιο
Xλωροπρένιο (σταθεροποιηµένο)
2-χλωρο-1,3-βουταδιένιο

π-χλωροβενζοτριχλωρίδιο
4,4'-δις(διµεθυλαµινο)βενζοφαινόνη
Kετóνη τoυ Michler

∆ιαµινοτολουόλιο, τεχνικό προϊόν
- µίγµα των [2] και [3]

612-151-00-5

246-910-3[1] 25376-45-8 [1]
202-453-1 [2]

95-80-7 [2]

212-513-9 [3]

823-40-5 [3]

612-196-00-0 202-441-6 [1]

95-69-2 [1]

Μεθυλο-φαινυλενοδιαµίνη [1]

E

E

4-µεθυλο-m-φαινυλενοδιαµίνη [2]
2-µεθυλο-m-φαινυλενοδιαµίνη [3]
4-χλωρο-ο-τολουιδίνη
4-χλωρο-ο-τολουιδίνη
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221-627-8 [2] 3165-93-3 [2]
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Ουσίες
2,4,5-τριµεθυλανιλίνη [1]

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

612-197-00-6 205-282-0 [1]

Υδροχλωρική 2,4,5- τριµεθυλανιλίνη [2]

- [2]

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις
137-17-7 [1]

E

21436-97-5 [2]

4,4'- θειοδιανιλίνη [1] και τα άλατά της

612-198-00-1 205-370-9 [1]

139-65-1 [1]

E

4,4'-οξυδιανιλίνη [1] και τα άλατά της

612-199-00-7 202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

612-200-00-0 210-406-1 [1]

615-05-4 [1]

π-αµινοφαινυλαιθέρας [1]
2,4-διαµινοανηθόλη
4-µεθοξυ-µ-φαινυλενοδιαµίνη [1]

254-323-9 [2] 39156-41-7 [2]

Θειική 2,4- διαµινοανηθόλη [2]
N,N,N’,N’-τετραµεθυλο-4,4’µεθυλενοδιανιλίνη

612-201-00-6

202-959-2

101-61-1

C.I. BasiC Violet 3 µε ≥ 0,1% κετόνης του 612-205-00-8
Michler (αριθ. EC. 202-027-5)

208-953-6

548-62-9

E

6-µεθοξυ-µ-τολουιδίνη

612-209-00-X

204-419-1

120-71-8

E

613-199-00-x

421-550-1

—

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

H

Κρεοζωτέλαιο

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

H

Κρεόζωτο

648-101-00-4

232-287-5

8001-58-9

H

π-κρεσιδίνη
Μίγµα: 1,3,5-τρι(3-αµινοµεθυλοφαινυλ)1,3,5-(1H,3H,5H)-τριαζινο-2,4,6-τριόνης·
Mίγµα ολιγοµερών 3,5-δις(3αµινοµεθυλοφαινυλ)-1-πολυ[3,5-δις(3αµινοµεθυλοφαινυλ)-2,4,6-τριοξο-1,3,5(1H,3H,5H)-τριαζινο-1-υλ]-1,3,5(1H,3H,5H)-τριαζινο-2,4,6-τριόνης
Κρεοζωτέλαιου, κλάσµα ακεναφθενίου

Έλαια έκπλυσης
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(β)

Οι καταχωρήσεις µε τους αριθµούς ευρετηρίου 007-008-00-3, 007-013-00-0, 016-023-00-4,
024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 027-004-00-5, 027-005-00-0,
048-002-00-0, 048-006-00-2, 048-008-00-3, 048-009-00-9, 602-010-00-6, 602-073-00-X,
603-063-00-8, 605-020-00-9, 608-003-00-4, 609-007-00-9, 609-049-00-8, 611-001-00-6,
611-063-00-4, 612-035-00-4, 612-051-00-1, 612-077-00-3, 613-033-00-6, 648-043-00-X,
648-080-00-1, 648-100-00-9, 648-102-00-X, 648-138-00-6, 649-001-00-3, 649-002-00-9,
649-003-00-4, 649-004-00-X, 649-005-00-5 και 649-006-00-0 αντικαθίστανται από τις
ακόλουθες:
Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Υδραζίνη

007-008-00-3

206-114-9

302-01-2

E

1,2-διµεθυλυδραζίνη

007-013-00-0

—

540-73-8

E

Θειικός διµεθυλεστέρας

016-023-00-4

201-058-1

77-78-1

E

∆ιχρωµικό κάλιο

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

∆ιχρωµικό αµµώνιο

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

∆ιχρωµικό νάτριο, άνυδρο

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

∆ιχρωµικό νάτριο, διένυδρο

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

∆ιχλωρίδιο του κοβαλτίου

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

E

Θειικό κοβάλτιο

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

E

Οξείδιο του καδµίου

048-002-00-0

215-146-2

1306-19-0

E

Φθορίδιο του καδµίου

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Χλωρίδιο του καδµίου

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

Θειικό κάδµιο

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

1,2-διβρωµοαιθάνιο• αιθυλενοδιβρωµίδιο

602-010-00-6

203-444-5

106-93-4

E

1,4-διχλωροβουτ-2-ένιο

602-073-00-X

212-121-8

764-41-0

E

2,3-εποξυπροπαν-1-όλη· γλυκιδόλη

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

E

5-αλλυλο-1,3-βενζοδιοξόλη· σαφρόλη

605-020-00-9

202-345-4

94-59-7

E

Ακρυλονιτρίλιο

608-003-00-4

203-466-5

107-13-1

D, E

Ουσίες

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

οξιρανοµεθανόλη
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

2,4-δινιτροτολουόλιο•

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

609-007-00-9 204-450-0 [1] 121-14-2 [1]
246-836-1 [2] 25321-14-6 [2]

E

2,6-δινιτροτολουόλιο

609-049-00-8

210-106-0

606-20-2

E

Αζωβενζόλιο

611-001-00-6

203-102-5

103-33-3

E

611-063-00-4
Τρινάτριος [4'-(8-ακετυλαµινο-3,6δισουλφονικο-2-ναφθυλαζω)-4''-(6βενζοϋλαµινο-3-σουλφονικο-2ναφθυλαζω)διφαινυλο-1,3',3'',1'''-τετραολικόςΟ, Ο', Ο'', Ο''']χαλκός(II)

413-590-3

-

2-µεθοξυανιλίνη· o-ανισιδίνη

612-035-00-4

201-963-1

90-04-0

E

4,4′- 612-051-00-1

202-974-4

101-77-9

E

Ν-νιτροδοδιµεθυλαµίνη· διµεθυλονιτροζαµίνη 612-077-00-3

200-549-8

62-75-9

E

2-µεθυλαζιριδίνη· προπυλενιµίνη

613-033-00-6

200-878-7

75-55-8

E

Κρεοζωτελαίου, κλάσµα ακεναφθενίου,
648-043-00-X
απαλλαγµένο ακεναφθενίου· επαναπόσταγµα
ελαίων έκπλυσης

292-606-9

90640-85-0

H

295-506-3

92061-93-3

H

∆ινιτροτολουόλιο, τεχνικής καθαρότητας [1]•
∆ινιτροτολουόλιο [2]

4,4′-διαµινοδιφαινυλοµεθάνιο•
µεθυλενοδιανιλίνη

(Το έλαιο το οποίο παραµένει µετά την
αποµάκρυνση
µε
κρυστάλλωση
του
ακεναφθενίου από έλαιο ακεναφθενίου
προερχόµεµο
από
λιθανθρακόπισσα.
Συνίσταται πρωτίστως από ναφθαλίνη και
αλκυλοναφθαλίνες.)
Υπολείµµατα (λιθανθρακόπισσας), απόσταξης 648-080-00-1
κρεοζωτελαίου· επαναπόσταγµα ελαίων
έκπλυσης
(Το υπόλειµµα από την κλασµατική απόσταξη
ελαίου έκπλυσης που βράζει στην περιοχή
από 270° C ως 330° C περίπου• συνίσταται
κυρίως από διπύρηνους αρωµατικούς και
ετεροκυκλικούς υδρογονάνθρακες.)
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

H

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

H

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

H

Εκχυλίσµατα (πετρελαίου), ελαφρύ ναφθενικό 649-001-00-3
απόσταγµα εκχυλισµένο µε διαλύτη

265-102-1

64742-03-6

H

Εκχυλίσµατα (πετρελαίου), βαρύ παραφινικό 649-002-00-9
απόσταγµα εκχυλισµένο µε διαλύτη

265-103-7

64742-04-7

H

Κρεοζωτελαίου, απόσταγµα υψηλής
θερµοκρασίας βρασµού• έλαια έκπλυσης

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

(Το υψηλής θερµοκρασίας βρασµού κλάσµα
απόσταξης που λαµβάνεται από την
εξανθράκωση σε υψηλή θερµοκρασία
πισσούχου άνθρακα, που εν συνεχεία
καθαρίζεται για να αποµακρυνθεί η περίσσεια
των κρυσταλλικών αλάτων• συνίσταται
πρωτίστως από κρεοζωτέλαιο από το οποίο
έχουν αποµακρυνθεί µερικά από τα κανονικά
πολυπυρηνικά αρωµατικά άλατα, που είναι
συστατικά αποσταγµάτων λιθανθρακόπισσας•
στους 5° C περίπου είναι απαλλαγµένο
κρυστάλλων.)
Υπολείµµατα εκχύλισης (άνθρακα), οξύ
κρεοζοτελαίου• υπόλειµµατα εκχύλισης
ελαίων έκπλυσης
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
από το απαλλαγµένο βάσης κλάσµα
απόσταξης λιθανθρακόπισσας, που βράζει
στην περιοχή από 250° C ως 280° C περίπου•
συνίσταται κυρίως από διφαινύλιο και
ισοµερή διφαινυλοναφθαλίνια)
Κρεοζωτελαίου, αποστάγµατα χαµηλής
θερµοκρασίας βρασµού• έλαια έκπλυσης
(το χαµηλής θερµοκρασίας βρασµού κλάσµα
απόσταξης που λαµβάνεται από την
εξανθράκωση σε υψηλή θερµοκρασία
πισσούχου άνθρακα, που εν συνεχεία
καθαρίζεται για να αποµακρυνθεί η περίσσεια
των κρυσταλλικών αλάτων• συνίσταται
πρωτίστως από κρεοζωτίλαιο από το οποίο
έχουν αποµακρυνθεί µερικά από τα κανονικά
πολυπυρηνικά αρωµατικά άλατα, που είναι
συστατικά αποσταγµάτων λιθανθρακόπισσας•
στούς 38° C περίπου είναι απαλλαγµένο
κρυστάλλων)
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Ουσίες

EL

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

Εκχυλίσµατα
(πετρελαίου),
ελαφρύ 649-003-00-4
παραφινικό απόσταγµα εκχυλισµένο µε
διαλύτη

265-104-2

6472-05-8

H

Εκχυλίσµατα (πετρελαίου), από βαρύ 649-004-00-X
ναφθενικό απόσταγµα εκχυλισµένο µε
διαλύτη

265-111-0

64742-11-6

H

Εκχυλίσµατα
(πετρελαίου),
ελαφρού 649-005-00-5
ακάθαρτου πετρελαίου κενού εκχυλισµένου
µε διαλύτη

295-341-7

91995-78-7

H

Υδρογονάθρακες,
αρωµατικά

307-753-7

97722-04-8

H”

C26-55,

πλούσιοι

σε 649-006-00-0
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(γ)

Στην καταχώρηση µε τον αριθµό ευρετηρίου 611-063-00-4, ο αριθµός “164058-22-4”
προστίθεται στη στήλη υπό τον τίτλο “αριθµός CAS”.

δ)

Οι καταχωρήσεις µε τους αριθµούς ευρετηρίου 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7,
649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X,
649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2,
649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5,
649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3,
649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6,
649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7,
649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X,
649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2,
649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-120-00-0, 649-121-00-6,
649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9,
649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1,
649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4,
649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7,
649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X,
649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2,
649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5,
649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8,
649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1,
649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4,
649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7,
649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5,
649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-199 -00-5, 649-200-00-5, 649-201-00-0,
649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3,
649-208-00-9, 649-209-00-4 και 649-210-00-X διεγράφησαν.
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4.

Ο κατάλογος υπό τον τίτλο “Σηµείο 30 - Μεταλλαξιογόνες: της κατηγορίας 2” τροποποιείται
ως εξής:

(α)

προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρήσεις:
Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

Τριοξείδιο του χρωµίου (VI)

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

Θειικό κάδµιο

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

Βενζόλιο

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

2-νιτροτολουόλιο

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

4,4-οξυδιανιλίνη [1] και τα άλατά της

612-199-00-7 202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

π-αµινoφαινυλαιθέρας [1]
Carbendazim (ISO)
βενζιµιδαζολ-2-υλοκαρβαµιδικός
µεθυλεστέρας
Benomyl (ISO)
1-(βoυτυλoκαρβαµoϋλo)βενζιµιδαζολ-2υλοκαρβαµιδικός µεθυλεστέρας
Αέρια (πετρελαίου), κορυφής
αποπροπανιωτήρα καταλυτικά πυρολυµένης
νάφθας, πλούσια σε C3 απαλλαγµένα οξέος·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που
λαµβάνεται
από
κλασµάτωση
καταλυτικώς πυρολυµένων υδρογονανθράκων
και κατεργασία για να αποµακρυνθούν όξινες
προσµείξεις.
Συνίσταται
από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
στην περιοχή από C2 ως και C4, κυρίως C3.)
Αέρια (πετρελαίου), µονάδα καταλυτικής
πυρόλυσης· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που
λαµβάνεται
από
κλασµάτωση
καταλυτικώς
πυρολυµένων
υδρογονανθράκων. Συνίσταται κυρίως από
αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1
έως και C6.)
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

Αέρια (πετρελαίου), καταλυτικού
649-066-00-8
αναµορφωτήρα, πλούσια σε C1-4· πετρελαϊκό
αέριο

270-760-8

68477-79-2

H, K

270-765-5

68477-83-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), µονάδα καταλυτικής
πυρόλυσης, πλούσια σε C1-5· πετρελαϊκό
αέριο

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που παράγεται µε την απόσταξη προϊόντων
καταλυτικής πυρόλυσης• συνίσταται από
αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα στην περιοχή κυρίως από C1
έως και C6, κυρίως από C1 έως και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), κορυφής σταθεροποιητή
καταλυτικά πολυµερισµένης νάφθας
προϊόντων, πλούσια σε C2-4· πετρελαϊκό
αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται από την κλασµάτωση
σταθεροποίησης καταλυτικά πολυµερισµένης
νάφθας• συνίσταται από αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
στην περιοχή από C2 έως και C6, κυρίως από
C2 έως και C4 C4.)

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που παράγεται µε απόσταξη προϊόντων
καταλυτικής αναµόρφωσης• συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
στην περιοχή από C1 έως και C6, κυρίως από
C1 έως και C44.)
Αέρια (πετρελαίου), C3-5ολεφίνες-παραφίνες 649-067-00-3
τροφοδότησης αλκυλίωσης• πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός ολεφινικών και
παραφινικών υδρογονανθράκων µε αριθµό
ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C3 ως και
C5, οι οποίοι χρησιµοποιούνται για
τροφοδότηση αλκυλίωσης• οι θερµοκρασίες
περιβάλλοντος κανονικά υπερβαίνουν την
κρίσιµη θερµοκρασία των συνδυασµών
αυτών.)
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Ουσίες
Αέρια (πετρελαίου), πλούσια σε C5•
πετρελαϊκό αέριο

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που παράγεται µε απόσταξη προϊόντων
καταλυτικής κλασµάτωσης• συνίσταται από
αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C3 ως C5,
κυρίως C4.)
Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής
αποαιθανιωτήρα• πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που παράγεται από απόσταξη των κλασµάτων
αερίου και βενζίνας από την καταλυτική
πυρόλυση• περιέχει κυρίως αιθάνιο και
αιθυλένιο.)
Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής
στήλης αποϊσοβουτανιωτήρα• πετρελαϊκό
αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που παράγεται µε την ατµοσφαιρική
απόσταξη ρεύµατος βουτανίου-βουτυλενίου•
συνίσταται από αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως C3 και C4.)
Αέρια (πετρελαίου), ξηρά από
αποπροπανιωτήρα, πλούσια σε προπένιο·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που παράγεται µε την απόσταξη προϊόντων
των κλασµάτων αερίου και βενζίνης
καταλυτικής πυρόλυσης• συνίσταται κυρίως
από προπυλένιο µε λίγο αιθάνιο και
προπάνιο.)
Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής
αποπροπανιωτήρα· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογοναθράκων
που παράγεται µε απόσταξη προϊόντων των
κλασµάτων αερίου και βενζίνας• καταλυτικής
πυρόλυσης• συνίσταται από αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C2 έως και C4.)
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), από καταλυτικώς 649-076-00-2
πυρολυµένιο διαυγασµένο έλαιο και θερµικώς
πυρολυµένο υπόλειµµα κενού από δοχείο
επαναρροής κλασµάτωσης· πετρελαϊκό αέριο

270-802-5

68478-21-7

H, K

270-803-0

68478-22-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), µονάδας επανάκτησης
αερίου αποπροπανιωτήρα· πετρελαϊκό αέριο

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται µε κλασµάτωση διαφόρων
ρευµάτων υδρογονανθράκων• συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και
C4, κυρίως προπάνιο.)
Αέρια (πετρελαίου), τροφοδότησης µονάδας
Girbatol· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που χρησιµοποιείται σαν την τροφοδότηση
της µονάδας Girbatol για την αποµάκρυνση
υδροθείου• Συνίσταται από αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
στην περιοχή από C2 έως και C4.)
Αέρια (πετρελαίου), µονάδας κλασµάτωσης
ισοµερισµένης νάφθας πλούσια σε C4,
απαλλαγµένα υδροθείου· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που
λαµβάνεται
από
κλασµάτωση
καταλυτικώς πυρολυθέντος διαυγασµένου
ελαίου
κα
θερµικώς
πυρολυθέντος
υπολείµµατος κενού. Συνίσταται κυρίως από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), απορροφητήρας
σταθεροποίησης καταλυτικά πυρολυµένης
νάφθας· πετρελαϊκό αέριο

649-077-00-8

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνονται από την σταθεροποίηση
καταλυτικά πυρολυµένης νάφθας• συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1
έως και C6.)
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αέριο ουράς (πετρελαίου), µονάδας
649-078-00-3
καταλυτικής πυρόλυσης, κοινού κλασµατωτή
µονάδας καταλυτικής αναµόρφωσης και
µονάδας υδρογονοαποθείωσης· πετρελαϊκό
αέριο

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

270-804-6

68478-24-0

H, K

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται από την κλασµάτωση
προϊόντων καταλυτικής αναµόρφωσης και
υδρογονοαποθείωσης και έχουν υποστεί
κατεργασία για την αποµάκρυνση όξινων
ξένων προσµείξεων. Συνίσταται κυρίως από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητή
κλασµάτωσης καταλυτικά αναµορφωµένης
νάφθας· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται από την κλασµάτωση
σταθεροποίησης κλασµάτωσης καταλυτικά
αναµορφωµένης νάφθας. Συνίσταται κυρίως
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και
C4.)
Τελικό αέριο (πετρελαίου), εγκατάστασης
κορεσµένων υδρογονανθράκων αερίου
µίγµατος ρευµάτων, πλούσιο σε C4·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογοναθράκων
που λαµβάνεται από τη σταθεροποίηση
κλασµάτωσης απευθείας νάφθας, ακάθαρτου
πετρελαίου απόσταξης και καταλυτικής
αναµορφωµένης νάφθας σταθεροποιητικού
ακάθαρτου πετρελαίου. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµούς ατόµων
άνθρακα στην περιοχή από C3 έως και C6,
κυρίως βουτάνιο και ισοβουτάνιο.)
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Ουσίες
Τελικό αέριο (πετρελαίου), κορεσµένων
υδρογονανθράκων αέριο εγκατάστασης
ανάκτησης, πλούσιο σε C1-2· πετρελαϊκό
αέριο

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που
λαµβάνεται
από
κλασµάτωση
αποστάγµατος τελικού αερίου, απευθείας
νάφθας, καταλυτικώς αναµορφωµένης νάφθας
σταθεροποιητή τελικού αερίου. Συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και
C5, κυρίως µεθάνιο και αιθάνιο.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), υπολειµµάτων
κενού µονάδας θερµικής πυρόλυσης·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται από θερµική πυρόλυση
υπολειµµάτων κενού• συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)
Υδρογονάνθρακες, πλούσιοι σε C3-4,
αποστάγµατος πετρελαίου· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που παράγεται µε απόσταξη και συµπύκνωση
αργού
πετρελαίου•
συνίσταται
από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
στην περιοχή από C3 έως και C5, κυρίως C3
και C4.)
Αέρια (πετρελαίου), εξερχόµενα από
εξανιωτήρα πλήρους σύνθεσης απευθείας
νάφθας· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται µε την κλασµάτωση της
πλήρους σύνθεσης απευθείας νάφθας•
συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C2
έως και C6.)
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

649-087-00-2
Υπολείµµατα (πετρελαίου), διαχωριστήρα
αλκυλίωσης, πλούσια σε C4· πετρελαϊκό αέριο

271-010-2

68513-66-6

H, K

271-032-2

68514-31-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξερχόµενα από
αποπροπανιωτήρα υδρογονοπυρολυτήρα,
πλούσια σε υδρογονάνθρακες· πετρελαϊκό
αέριο

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογοναθράκων
που παράγεται µε την απόσταξη προϊόντων
από υδρογονοπυρόλυση. Συνίσταται κυρίως
από υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και
C4. Μπορεί επίσης να περιέχει µικρές
ποσότητες υδρογόνου και υδροθείου.)
Αέρια (πετρελαίου), σταθεροποιητή ελαφράς
απευθείας νάφθας· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται µε τη σταθεροποίηση
ελαφράς απευθείας νάφθας. Συνίσταται από
κορεσµένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C2 έως και C6)

(Πολύπλοκο υπόλειµµα από την απόσταξη
ρευµάτων
από
διάφορες
διεργασίες
διυλιστηρίου.
Συνίσταται
από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
στην περιοχή από C4 έως και C5, κυρίως
βουτάνιο και µε περιοχή βρασµού από
−11,7°C ως 27,8°C περίπου.)
Υδρογονάνθρακες, C1-4· πετρελαϊκό αέριο

649-088-00-8

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που παράγεται µε διαδικασίες θερµικής
πυρόλυσης και απορρόφησης και µε την
απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4 και µε
περιοχή βρασµού από − 164° C ως − 0,5° C
περίπου.)
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

Υδρογονάνθρακες, C1-4, κλάσµα
αποβουτανιωτή· πετρελαϊκό αέριο

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

Αέρια (πετρελαίου), C1-5, υγρά· πετρελαϊκό
αέριο

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

Υδρογονάνθρακες, C2-4· πετρελαϊκό αέριο

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

Υδρογονάνθρακες, C3· πετρελαϊκό αέριο

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), τροφοδότησης
αλκυλίωσης· πετρελαϊκό αέριο

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

Υδρογονάνθρακες, C1-4, γλυκασµένοι·
πετρελαϊκό αέριο

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται υποβάλλοντας αέριους
υδρογονάνθρακες σε γλύκανση για να
µετατραπούν
µερκαπτάνες
ή
να
αποµακρυνθούν
όξινες
προσµείξεις.
Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1
έως και C4 και µε περιοχή βρασµού από −
164°C ως − 0,5°C περίπου.)
Υδρογονάνθρακες, C1-3· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C1 έως και C3 και που βράζει
στην περιοχή από − 164°C ως − 42°C
περίπου.)

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που παράγεται µε την απόσταξη αργού
πετρελαίου ή/και την πυρόλυση γκαζόϊλ του
πύργου
απόσταξης.
Συνίσταται
από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται µε την καταλυτική πυρόλυση
ακάθαρτου πετρελαίου. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C3 έως και C4.)
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Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

Αέρια (πετρελαίου), καταλυτικής πυρόλυσης· 649-098-00-2
πετρελαϊκό αέριο

272-203-4

68783-64-2

H, K

272-205-5

68783-65-3

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εκλυόµενα από
κλασµάτωση προϊόντων πυθµένα
αποπροπανιωτήρα· πετρελαϊκό αέριο

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται από την κλασµάτωση
προϊόντων
πυθµένα
αποπροπανιωτήρα.
Συνίσταται κυρίως από βουτάνιο, ισοβουτάνιο
και βουταδιένιο.)
Αέρια (πετρελαίου), µίγµα διϋλιστηρίου·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός που λαµβάνεται
από διάφορες διεργασίες διϋλιστηρίου.
Συνίσταται από υδρογόνο, υδρόθειο και
υδρογονάνθρακες κυρίως στην περιοχή από
C1 έως και C5.)

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που
λαµβάνεται
από
κλασµάτωση
καταλυτικώς
πυρολυµένων
υδρογονανθράκων. Συνίσταται κυρίως από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C3 έως και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), C2-4, γλυκασµένα·
πετρελαϊκό αέριο

649-099-00-8

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται όταν απόσταγµα πετρελαίου
υποβάλλεται σε κατεργασία γλύκανσης για να
µετατραπούν µερκαπτάνες ή για να
αποµακρυνθούν
όξινες
προσµείξεις.
Συνίσταται κυρίως από κορεσµένους και
ακόρεστους υδρογονάθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C2
έως και C4 και βράζει στην περιοχή από − 51°
C ως − 34° C περίπου.)
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Αέρια (πετρελαίου), εξόδου κλασµάτωσης
αργού πετρελαίου· πετρελαϊκό αέριο

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που παράγεται µε την κλασµάτωση αργού
πετρελαίου. Συνίσταται από κορεσµένους
αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1
έως και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), εξόδου αποεξανιωτήρα·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται από την κλασµάτωση
συνενωµένων ρευµάτων νάφθας. Συνίσταται
από
κορεσµένους
αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), εξόδου σταθεροποιητή
κλασµάτωσης ελαφράς βενζίνης απευθείας
απόσταξης· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται µε την κλασµάτωση ελαφράς
βενζίνης απευθείας απόσταξης. Συνίσταται
από
κορεσµένους
αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), εξόδου απογυµνωτή
αποθείωσης νάφθας µε τη µέθοδο unifining·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που παράγεται µε αποθείωση νάφθας µε τη
µέθοδο unifining και απογυµνώνεται από το
προϊόν της νάφθας. Συνίσταται από
κορεσµένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C1 έως και C4.)
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), καταλυτικά πυρολυµένης 649-107-00-X
νάφθας αποβουτανιωτήρα· πετρελαϊκό αέριο

273-169-3

68952-76-1

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εκλυόµενα από
καταλυτικό αναµορφωτήρα νάφθας·
πετρελαϊκό αέριο

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται µε την καταλυτική
αναµόρφωση
απευθείας
νάφθας
και
κλασµάτωση
της
ολικής
απορροής.
Συνίσταται από µεθάνιο, αιθάνιο και
προπάνιο.)
Αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής
διαχωριστήρα ρευστοειδούς καταλυτικού
πυρολυτήρα· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που παράγεται µε την κλασµάτωση του
φορτίου στον διαχωριστήρα C3-C4. Συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες C3.)
Αέρια (πετρελαίου), εκλυόµενα από
σταθεροποιητή απευθείας απόσταξης·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται από την κλασµάτωση του
υγρού από την πρώτη στήλη που
χρησιµοποιείται στην απόσταξη αργού
πετρελαίου. Συνίσταται από κορεσµένους
αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1
έως και C4.)

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται από κλασµάτωση καταλυτικά
πυρολυµένης νάφθας. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4.)
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

649-111-00-1
Αέρια (πετρελαίου), ελαφρά
ατµοπυρολυµένα, συµπύκνωµα βουταδιενίου.·
πετρελαϊκό αέριο

273-265-5

68955-28-2

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), καταλυτικά
πυρολυµένου αποστάγµατος και νάφθας
σταθεροποιητή· πετρελαϊκό αέριο

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται µε κλασµάτωση καταλυτικά
πυρολυµένης νάφθας και αποστάγµατος.
Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C1 έως και C4.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου),
θερµοπυρολυµένου αποστάγµατος,
ακάθαρτου πετρελαίου και απορροφητήρα
νάφθας· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται από το διαχωρισµό
θερµοπυρολυµένων αποσταγµάτων νάφθας
και ακάθαρτου πετρελαίου. Συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1
έως και C6.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου),
θερµοπυρολυµένων υδρογονανθράκων
σταθεροποιητήρα κλασµάτωσης,
εξανθράκωσης πετρελαίου· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται από τη σταθεροποίηση
κλασµάτωσης
θερµοπυρολυµένων
υδρογονανθράκων
από
εξανθράκωση
πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C1 έως και C6.)

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που παράγεται µε την απόσταξη προϊόντων
θερµοπυρόλυσης.
Συνίσταται
από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως C4.)
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής
649-112-00-7
σταθεροποιητήρα καταλυτικου
αναµορφωτήρα απευθείας νάφθας· πετρελαϊκό
αέριο

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

273-270-2

68955-34-0

H, K

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται µε καταλυτική αναµόρφωση
απευθείας νάφθας και την κλασµάτωση της
ολικής
απορροής.
Συνίσταται
από
κορεσµένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C2 έως και C4.)
Υδρογονάνθρακες, C4· πετρελαϊκό αέριο

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

Αλκάνια, C1-4, πλούσια σε C3· πετρελαϊκό
αέριο

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

Αέρια (πετρελαίου), µονάδας ατµοπυρόλυσης 649-115-00-3
πλούσια σε C3· πετρελαϊκό αέριο

295-404-9

92045-22-2

H, K

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που παράγεται µε την απόσταξη προϊόντων
από ατµοπυρόλυση. Συνίσταται κυρίως από
προπυλένιο µε λίγο προπάνιο και βράζει στην
περιοχή από µείον 70° C ως 0° C περίπου.)
Υδρογονάνθρακες, C4, απόσταγµα µονάδας
ατµοπυρόλυσης· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που παράγεται µε την απόσταξη προϊόντων
από διεργασία ατµοπυρόλυσης. Συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα C4, κυρίως 1-βουτένιο
περιέχει δε επίσης βουτάνιο και ισοβουτένιο
και έχει περιοχή βρασµού από µείον 12° C ως
5° C περίπου.)
Αέρια πετρελαίου, υγροποιηµένα,
γλυκασµένα, κλάσµα C4· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται όταν µίγµα υγραερίου
πετρελαίου υποβάλλεται σε κατεργασία
γλύκανσης
για
την
οξείδωση
των
µερκαπτανών ή την αποµάκρυνση οξίνων
προσµείξεων. Συνίσταται κυρίως από
Κορεσµένους
και
ακόρεστους
υδρογονάνθρακες µε C4.)
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

Εκχυλισµένα προϊόντα (πετρελαίου),
εκχύλισης µε εναµµώνιο οξικό χαλκό (II)
ατµοπυρολυθέντος κλάσµατος C4, C3-5 και
C3-5 ακόρεστα, απαλλαγµένα βουταδιενίου·
πετρελαϊκό αέριο

649-119 -00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

Αέρια (πετρελαίου), τροφοδότησης
συστήµατος αµίνης· αέριο διυλιστηρίου

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

(Το αέριο τροφοδότησης του συστήµατος
αµίνης για την αποµάκρυνση υδροθείου.
Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο. Μπορεί
επίσης να υπάρχουν µονοξείδιο άνθρακα,
διοξείδιο άνθρακα, υδρόθειο και αλειφατικοί
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), εκλυόµενα από
αποϋδροθείωση µονάδας βενζολίου· αέριο
διυλιστηρίου
(Εκλυόµενα αέρια που παράγονται στη
µονάδα βενζολίου. Συνίσταται πρωτίστως από
υδρογόνο. Είναι δυνατό επίσης να υπάρχουν
µονοξείδιο άνθρακα και υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C1 έως και C6, περιλαµβανοµένου
βενζολίου.)
Αέρια (πετρελαίου), ανακύκλωσης µονάδας
βενζολίου, πλούσια σε υδρογόνο· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται µε ανακύκλωση των αερίων
της
µονάδας
βενζολίου.
Συνίσταται
πρωτίστως από υδρογόνο µε διάφορες
µικροποσότητες µονοξειδίου άνθρακα και
υδρογονανθράκων
µε
αριθµό ατόµων
άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C6.)
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Ουσίες
Αέρια (πετρελαίου), ελαίου ανάµειξης,
πλούσια σε υδρογόνο-άζωτο· αέριο
διυλιστηρίου

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται µε απόσταξη ελαίου
ανάµειξης. Συνίσταται πρωτίστως από
υδρογόνο
και
άζωτο
µε
διάφορες
µικροποσότητες
µονοξειδίου
άνθρακα,
διοξειδίου
άνθρακα
και
αλειφατικών
υδρογονανθράκων
µε
αριθµό
ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και
C5.)
Αέρια (πετρελαίου), κορυφής απογυµνωτή
καταλυτικά αναµορφωµένης νάφθας
προϊόντων· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται από την σταθεροποίηση
καταλυτικά
αναµορφωµένης
νάφθας.
Συνίσταται από υδρογόνο και κορεσµένους
αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1
έως και C4.)
Αέρια (πετρελαίου), ανακύκλωσης
καταλυτικού αναµορφωτήρα C6-8· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που παράγεται µε απόσταξη προϊόντων
καταλυτικής αναµόρφωσης τροφοδότησης C68 και ανακύκλωση για διατήρηση του
υδρογόνου. Συνίσταται πρωτίστως από
υδρογόνο. Μπορεί επίσης να περιέχει
διάφορες
µικροποσότητες
µονοξειδίου
άνθρακα, διοξειδίου άνθρακα, αζώτου και
υδρογονανθράκων
µε
αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και
C6.)
Αέρια (πετρελαίου), C6-8 καταλυτικού
αναµορφωτήρα· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που παράγεται µε απόσταξη προϊόντων
καταλυτικής αναµόρφωσης τροφοδότησης C68. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C1
έως και C5 και υδρογόνο.)
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

Αέρια (πετρελαίου), ανακύκλωσης
649-127-00-9
καταλυτικού αναµορφωτήρα C6-8, πλούσια σε
υδρογόνο· αέριο διυλιστηρίου

270-763-4

68477-82-7

H, K

Αέρια (πετρελαίου), ρεύµα επιστροφής C2·
αέριο διυλιστηρίου

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται µε την εξαγωγή υδρογόνου
από ρεύµα αερίου, το οποίο συνίσταται
πρωτίστως από υδρογόνο µε µικρές ποσότητες
αζώτου, µονοξειδίου άνθρακα µεθανίου,
αιθανίου και αιθυλενίου. Περιέχει κυρίως
υδρογονάνθρακες όπως µεθάνιο, αιθάνιο και
αιθυλένιο µε µικρές ποσότητες υδρογόνου,
αζώτου και µονοξειδίου άνθρακα.)
Αέρια (πετρελαίου), όξινα ξηρά, εκλυόµενα
από µονάδα συµπύκνωσης αερίου· αέριο
διυλιστηρίου
(Ο πολύπλοκος συνδυασµός ξηρών αερίων
µονάδας συµπύκνωσης αερίου. Συνίσταται
από υδρογόνο, υδρόθειο και υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C1 έως και C3.)
Αέρια (πετρελαίου), απόσταξης
επαναπορροφητήρα συµπύκνωσης αερίου.·
αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που παράγεται µε απόσταξη προϊόντων
κοινών
ρευµάτων
αερίου
σε
επαναπορροφητήρα συµπύκνωσης αερίου.
Συνίσταται κυρίως από υδρογόνο, µονοξείδιο
άνθρακα, διοξείδιο άνθρακα, άζωτο υδρόθειο
και υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C3.)
Αέρια (πετρελαίου), εκλυόµενα από
απορροφητήρα υδρογόνου· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός που λαµβάνεται µε
απορρόφηση από ρεύµα πλούσιο σε
υδρογόνο.
Συνίσταται
από
υδρογόνο,
µονοξείδιο άνθρακα, άζωτο και µεθάνιο µε
µικροποσότητες υδρογονανθράκων C2.)
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

Αέρια (πετρελαίου), ανακυκλωµένου
649-133-00-1
κατεργασµένου µε υδρογόνο ελαίου
ανάµειξης, πλούσια σε υδρογόνο-άζωτο· αέριο
διυλιστηρίου

270-781-2

68477-98-5

H, K

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

Αέρια (πετρελαίου), πλούσια σε υδρογόνο·
αέριο διυλιστηρίου

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

(Πολύπλοκος συνδυασµός που διαχωρίζεται
σαν αέριο από αέριους υδρογονάθρακες µε
ψύξη. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο µε
διάφορες
µικροποσότητες
µονοξειδίου
άνθρακα
αζώτου,
µεθανίου
και
υδρογονανθράκων C2.)

(Πολύπλοκος συνδυασµός που λαµβάνεται
από ανακυκλωµένο κατεργασµένο µε
υδρογόνο έλαιο ανάµειξης. Συνίσταται
πρωτίστως από υδρογόνο και άζωτο µε
διάφορες
µικροποσότητες
µονοξειδίου
άνθρακα,
διοξειδίου
άνθρακα
και
υδρογονανθράκων
µε
αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και
C5.)
Αέρια (πετρελαίου), ανακύκλωσης, πλούσια
σε υδρογόνο· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός που λαµβάνεται
από ανακυκλωµένα αέρια αντιδραστήρα.
Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο µε
διάφορες
µικροποσότητες
µονοξειδίου
άνθρακα, διοξειδίου άνθρακα, αζώτου,
υδροθείου και αλειφατικών υδρογονανθράκων
µε αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή από
C1 έως και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), συµπληρώµατος
αναµορφωτήρα, πλούσια σε υδρογόνο· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός που λαµβάνεται
από τους αναµορφωτήρες. Συνίσταται
πρωτίστως από υδρογόνο µε διάφορες
µικροποσότητες µονοξειδίου άνθρακα και
αλειφατικών υδρογονανθράκων µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1
έως και C5.)
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

649-138-00-9
Αέρια (πετρελαίου), συµπλήρωσης µονάδας
υδρογονοκατεργασίας αναµόρφωσης, πλούσια
σε υδρογόνο· αέριο διυλιστηρίου

270-788-0

68478-04-6

H, K

270-789-6

68478-05-7

H, K

Αέρια (πετρελαίου), αναµόρφωσης µε
κατεργασία µε υδρογόνο· αέριο διυλιστηρίου

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

(Πολύπλοκος συνδυασµός, υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται από την αναµόρφωση µε
κατεργασία
µε
υδρογόνο.
Συνίσταται
πρωτίστως από υδρογόνο, µεθάνιο και αιθάνιο
µε διάφορες µικροποσότητες υδροθείου και
αλειφατικών υδρογονανθράκων µε αριθµό
ατόµων άνθρακα στην περιοχή κυρίως από C3
έως και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), ανοµόρφωσης µε
κατεργασία µε υδρογόνο πλούσια σε
υδρογόνο-µεθάνιο· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός, υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται από την αναµόρφωση µε
κατεργασία
µε
υδρογόνο.
Συνίσταται
πρωτίστως από υδρογόνο και µεθάνιο µε
διάφορες
µικροποσότητες
µονοξειδίου
άνθρακα, διοξειδίου άνθρακα, αζώτου και
κορεσµένων αλειφατικών υδρογονανθράκων
µε αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή από
C2 έως και C5.)

(Πολύπλοκος συνδυασµός, υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται από την αναµόρφωση µε
κατεργασία
µε
υδρογόνο.
Συνίσταται
πρωτίστως από υδρογόνο µε διάφορες
µικροποσότητες µονοξειδίου άνθρακα και
αλειφατικών υδρογονανθράκων µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1
έως και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), απόσταξης θερµικής
πυρόλυσης.· αέριο διυλιστηρίου

649-139-00-4

(Πολύπλοκος συνδυασµός που παράγεται µε
απόσταξη προϊόντων από θερµική πυρόλυση.
Συνίσταται
από
υδρογόνο,
υδρόθειο,
µονοξείδιο άνθρακα, διοξείδιο άνθρακα, και
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6.)
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Ουσίες
Αέριο ουράς (πετρελαίου), απορροφητήρα
κλασµάτωσης µονάδας, καταλυτικής
πυρόλυσης· αέριο διυλιστηρίου

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται από επανακλασµάτωση
προϊόντων
καταλυτικής
πυρόλυσης.
Συνίσταται
από
υδρογόνο
και
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
στην περιοχή από C1 έως και C3.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), διαχωριστήρα
καταλυτικά αναµορφωµένης νάφθας· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται από την καταλυτική
αναµόρφωση νάφθας απευθείας απόσταξης.
Συνίσταται
από
υδρογόνο
και
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
στην περιοχή από C1 έως και C6.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητήρα
καταλυτικά αναµορφωµένης νάφθας· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται από την σταθεροποίηση
καταλυτικά
αναµορφωµένης
νάφθας.
Συνίσταται
από
υδρογόνο
και
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
στην περιοχή από C1 έως και C6.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), διαχωριστήρα
µονάδας υδρογονοκατεργασίας πυρολυµένου
αποστάγµατος· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται µε κατεργασία πυρολυµένων
αποσταγµάτων µε υδρογόνο παρουσία
καταλύτη. Συνίσταται από υδρογόνο και
κορεσµένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες
µε αριθµό άνθρακα κυρίως στην περιοχή από
C1 έως και C5.)
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Ουσίες
Αέριο ουράς (πετρελαίου), διαχωριστήρα
υδρογοναποθειωµένης νάφθας απευθείας
απόσταξης· αέριο διυλιστηρίου

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται από υδρογονοαποθείωση
νάφθας απευθείας απόσταξης. Συνίσταται από
υδρογόνο και κορεσµένους αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό άνθρακα κυρίως
στην περιοχή από C1 έως και C6.)
Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής
σταθεροποιητή καταλυτικά αναµορφωµένης
απευθείας νάφθας· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται από την καταλυτική
αναµόρφωση νάφθας απευθείας απόσταξης,
που ακολουθείται από κλασµάτωση της
ολικής απορροής. Συνίσταται από υδρογόνο,
µεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο.)
Αέρια (πετρελαίου), απορροής
αναµορφωτήρα εκλυόµενα από δοχείο
εκτόνωσης υψηλής πίεσης· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός που παράγεται µε
υψηλής πίεσης απότοµη εκτόνωση της
απορροής
από
τον
αντιδραστήρα
αναµόρφωσης. Συνίσταται πρωτίστως από
υδρογόνο µε διάφορες µικρές ποσότητες
µεθανίου, αιθανίου και προπανίου.)
Αέρια (πετρελαίου), απορροής
αναµορφωτήρα εκλυόµενα από δοχείο
εκτόνωσης υψηλής πίεσης· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός που παράγεται µε
απότοµη εκτόνωση χαµηλής πίεσης της
απορροής του αντιδραστήρα αναµόρφωσης.
Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο µε
διάφορες µικρές ποσότητες µεθανίου,
αιθανίου και προπανίου.)
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου απόσταξης αερίου 649-148-00-3
διυλιστηρίου πετρελαίου· αέριο διυλιστηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

271-258-1

68527-15-1

H, K

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

(Πολύπλοκος συνδυασµός που διαχωρίζεται
µε απόσταξη αερίου ρεύµατος το οποίο
περιέχει υδρογόνο, µονοξείδιο άνθρακα,
διοξείδιο άνθρακα και υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή C1 έως
και C6 ή λαµβάνεται µε πυρόλυση αιθανίου
και
προπανίου.
Συνίσταται
από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C2,
υδρογόνο, άζωτο και µονοξείδιο άνθρακα.)
Αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής
αποπεντανιωτήρα µονάδας
υδρογονοκατεργασίας βενζολίου· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που παράγεται µε κατεργασία πρώτης ύλης
που προέρχεται από τη µονάδα βενζολίου µε
υδρογόνο παρουσία καταλύτη και η οποία
ακολουθείται από αποπεντανίωση. Συνίσταται
πρωτίστως από υδρογόνο, συνίσταται κυρίως
από υδρογόνο, αιθάνιο και προπάνιο µαζί µε
διάφορες
µικροποσότητες
αζώτου,
µονοξειδίου άνθρακα, διοξειδίου άνθρακα και
υδρογονανθράκων
µε
αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και
C6. Μπορεί να περιέχει ίχνη βενζολίου.)
Αέρια (πετρελαίου), εκλυόµενα από
δευτερεύοντα απορροφητήρα, προϊόντων
κορυφής µονάδας κλασµάτωσης µονάδας
καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά
κλίνη· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός που παράγεται µε
την κλασµάτωση των προϊόντων κορυφής από
καταλυτική πυρόλυση σε µονάδα καταλυτικής
πυρόλυσης
σε
ρευστοστερεά
κλίνη.
Συνίσταται από υδρογόνο, άζωτο και
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
στην περιοχή κυρίως από C1 έως και C3.)
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Ουσίες
Προϊόντα πετρελαίου, αέρια διυλιστηρίου·
αέριο διυλιστηρίου

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

649-151-00 -X

271-750-6

68607-11-4

H, K

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

(Πολύπλοκος συνδυασµός που αποτελείται
κυρίως από υδρογόνο και διάφορες
µικροποσότητες µεθανίου, αιθανίου και
προπανίου.)
Αέρια (πετρελαίου), χαµηλής πίεσης
διαχωριστήρα υδρογονοπυρόλυσης· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός που παράγεται µε
τον διαχωρισµό υγρού-ατµού, των εκροών του
αντιδραστήρα υδρογονοπυρόλυσης. Υδρογόνο
και κορεσµένους υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1
έως και C3.)
Αέρια (πετρελαίου), διϋλιστηρίου· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός που λαµβάνεται
από
διάφορες
διαδικασίες
διύλισης
πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογόνο και
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
στην περιοχή από C1 έως και C3.)
Αέρια (πετρελαίου), εξόδου διαχωριστήρα
προϊόντων µονάδας αναµόρφωσης µε
καταλύτη λευκόχρυσο· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός που λαµβάνεται
από την χηµική αναµόρφωση ναφθενίων σε
αρωµατικά. Συνίσταται από hydrogen και
κορεσµένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C2 έως και C4.)
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Ουσίες
Αέρια (πετρελαίου), εξόδου σταθεροποιητή
αποπροπανιωτήρα υδρογονοκατεργασµένης
αγλύκαστης κηροζίνης· αέριο διυλιστηρίου

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

(Ο πολύπλοκος συνδυασµός που λαµβάνεται
από
την
σταθεροποίηση
υδρογονοκατεργασµένης
κηροζίνης
αποπροπανιωτήρα. Συνίσταται πρωτίστως από
υδρογόνο, µεθάνιο και προπάνιο µαζί µε
ποικίλες µικροποσότητες αζώτου, υδροθείου,
µονοξειδίου άνθρακα και υδρογονανθράκων
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C4 έως και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), δοχείου εκτόνωσης
υδρογονοκατεργασµένης αγλύκαστης
κηροζίνης· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός που λαµβάνεται
από το δοχείο εκτόνωσης της µονάδας
κατεργασίας αγλύκαστης κηροζίνης µε
υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνίσταται
πρωτίστως από υδρογόνο και µεθάνιο µαζί µε
ποικίλες
µικροποσότητες
αζώτου,
µικροποσότητες µονοξειδίου άνθρακα και
υδρογονανθράκων
µε
αριθµό
ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C2 έως και
C5.)
Αέρια (πετρελαίου), εξόδου απογυµνωτή
µονάδας αποθείωσης αποστάγµατος µε την
µέθοδο unifining· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός που λαµβάνεται µε
απογύµνωση από το υγρό προϊόν της
αποθείωσης µε την µέθοδο unifining.
Συνίσταται από υδρόθειο, µεθάνιο, αιθάνιο
και προπάνιο.)
Αέρια (πετρελαίου), εξόδου κλασµάτωσης
µονάδας καταλυτικής πυρόλυσης σε
ρευστοστερεά κλίνη· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός που παράγεται µε
την κλασµάτωση του προϊόντος κορυφής της
καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά
κλίνη. Συνίσταται από υδρογόνο υδρόθειο,
άζωτο και υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1
έως και C5.)
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

649-161-00-4
Αέρια (πετρελαίου), εξερχόµενα από
σταθεροποιητή αναµορφωτήρα, µε καταλύτη
λευκόχρυσο, κλασµάτωσης ελαφρών τελικών
προϊόντων· αέριο διυλιστηρίου

272-880-6

68919-07-3

H, K

272-881-1

68919-08-4

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου δευτερεύοντος
απορροφητήρα καταιωνιστήρα µονάδας
καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά
κλίνη· αέριο διυλιστηρίου

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

(Πολύπλοκος συνδυασµός που παράγεται µε
το πλύσιµο σε καταιωνιστήρα του αερίου
κορυφής, από µονάδα καταλυτικής πυρόλυσης
σε ρευστοστερεά κλίνη. Συνίσταται από
υδρογόνο, άζωτο, µεθάνιο, αιθάνιο και
προπάνιο.)
Αέρια (πετρελαίου), εξόδου απογυµνωτή
αποθείωσης µονάδας υδρογονοκατεργασίας
βαρέος αποστάγµατος· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος
συνδυασµός
που
έχει
απογυµνωθεί από το υγρό προϊόν της
αποθείωσης µονάδας υδρογονοκατεργασίας
βαρέος αποστάγµατος. Συνίσταται από
υδρογόνο, υδρόθειο και κεκορεσµένους
αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1
έως και C5.)

(Πολύπλοκος συνδυασµός που λαµβάνεται µε
κλασµάτωση
των
ελαφρών
τελικών
προϊόντων των αντιδραστήρων µε καταλύτη
λευκόχρυσο της µονάδας του αναµορφωτήρα.
Συνίσταται από υδρογόνο, µεθάνιο, αιθάνιο
και προπάνιο.)
Αέρια (πετρελαίου), εξερχόµενα στήλης
προεκτόνωσης, απόσταξης αργού.· αέριο
διυλιστηρίου

649-162-00-X

(Πολύπλοκος συνδυασµός που παράγεται από
την πρώτη στήλη που χρησιµοποιείται στην
απόσταξη του αργού πετρελαίου. Συνίσταται
από άζωτο και κορεσµένους αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
στην περιοχή από C1 έως και C5.)
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

649-166-00-1
Αέριο ουράς (πετρελαίου), απευθείας
αποστάγµατος νάφθας υδρογονοαποθειωτήρα·
αέριο διυλιστηρίου

273-174-0

68952-80-7

H, K

273-269-7

68955-33-9

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξερχόµενα από
απογυµνωτήρα πίσσας· αέριο διυλιστηρίου

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

((Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται µε την κλασµάτωση
ανοιγµένου αργού πετρελαίου. Συνίσταται
από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C1
έως και C4.)
Αέρια (πετρελαίου), εξερχόµενα από
απογυµνωτήρα unifining· αέριο διυλιστηρίου
(Συνδυασµός υδρογόνου και µεθανίου που
λαµβάνεται µε κλασµάτωση των προϊόντων
από τη µονάδα unifining.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), καταλυτικά
υδρογονοαποθειωµένης νάφθας
διαχωριστήρα· αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται από την υδρογονοαποθείωση
νάφθας. Συνίσταται από υδρογόνο, µεθάνιο,
αιθάνιο και προπάνιο.)

(Πολύπλοκος συνδυασµός που λαµβάνεται
από την υδρογοναποθείωση απευθείας
αποστάγµατος νάφθας. Συνίσταται από
υδρογόνο και υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και
C5.)
Αέρια (πετρελαίου), ελκυόµενα από
σπογγώδη απορροφητήρα, ρευστοειδούς
καταλυτικού πυρολυτήρα και κλασµάτωσης
προϊόντος κορυφής αποθειωτήρα ακάθαρτου
πετρελαίου· αέριο διυλιστηρίου

649-167-00-7

(Πολύπλοκος συνδυασµός που λαµβάνεται µε
την κλασµάτωση προϊόντων από ρευστοειδή
καταλυτικό πυρολυτήρα και αποθειωτήρα
ακάθαρτου πετρελαίου. Συνίσταται από
υδρογόνο και υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και
C4.)
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αέρια (πετρελαίου), απόσταξης αργού
649-168-00-2
πετρελαίου και καταλυτικής πυρόλυσης· αέριο
διυλιστηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

273-563-5

68989-88-8

H, K

295-397-2

92045-15-3

H, K

295-398-8

92045-16-4

H, K

295-399-3

92045-17-5

H, K

(Πολύπλοκος συνδυασµός που παράγεται µε
µεθόδους απόσταξης αργού πετρελαίου και
καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται από
υδρογόνο, υδρόθειο, άζωτο µονοξείδιο
άνθρακα και παραφινικούς και ολεφινικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6.)
649-169-00-8
Αέρια (πετρελαίου), εξόδου πλυντρίδας µε
διαιθανολαµίνη ακαθάρτου πετρελαίου· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός που παράγεται µε
αποθείωση ακαθάρτων πετρελαίων µε
διαιθανολαµίνη. Συνίσταται κυρίως από
υδρόθειο, υδρογόνο και αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
στην περιοχή από C1 έως και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), απορροής
649-170-00-3
υδρογονοαποθείωσης ακαθάρτου πετρελαίου·
αέριο διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται µε διαχωρισµό της υγρής
φάσης από την απορροή της αντίδρασης
υδρογόνωσης. Συνίσταται κυρίως από
υδρογόνο, υδρόθειο και αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων ανθράκα
κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C3.)
Αέρια (πετρελαίου), υδρογονοαποθείωσης
ακάθαρτου πετρελαίου διαφυγή κάθαρσης·
αέριο διυλιστηρίου

649-171-00-9

(Πολύπλοκος συνδυασµός που λαµβάνεται
από τη µονάδα αναµόρφωσης και από
διαφυγές κάθαρσης από τον αντιδραστήρα
υδρογόνωσης. Συνίσταται κυρίως από
υδρογόνο και αλειφατικούς υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C1 έως και C4.)
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Ουσίες
Αέρια (πετρελαίου), απότοµη εξάτµιση από
δοχείο επαναρροής υδρογονωτήρα· αέριο
διυλιστηρίου

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

(Πολύπλοκος συνδυασµός αερίων που
λαµβάνεται από ακαριαία εξάτµιση των
εκροών µετά την αντίδραση υδρογόνωσης.
Συνίσταται κυρίως από υδρογόνο και
αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1
έως και C6.)
Αέρια (πετρελαίου), υπολείµµατος υψηλής
πίεσης ατµοπυρόλυσης νάφθας· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός που λαµβάνεται
σαν µίγµα των µη συµπυκνώσιµων τµηµάτων
από το προϊόν ατµοπυρόλυσης νάφθας και
σαν υπολειµµατικά αέρια που λαµβάνονται
κατά την παραγωγή επόµενων προϊόντων.
Συνίσταται κυρίως από υδρογόνο και
παραφινικούς ολεφινικούς υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C1 έως και C5 µε τον οποίο
µπορεί επίσης να αναµειχθεί και φυσικό
αέριο.)
Αέρια (πετρελαίου), εξόδου µονάδας
ελάτωσης, ιξώδους υπολείµµατος· αέριο
διυλιστηρίου
(Πολύπλοκος συνδυασµός που λαµβάνεται
από ελάτωση ιξώδους υπολειµµάτων σε
φούρνο. Συνίσταται κυρίως από υδρόθειο και
παραφινικούς
και
ολεφινικούς
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)
Αέρια (πετρελαίου), C3-4· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται µε απόσταξη προϊόντων
πυρόλυσης αργού πετρελαίου. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
C3 έως και C4, κυρίως προπάνιο και
προπυλένιο και µε περιοχή βρασµού από −
51° C ως − 1° C περίπου.)
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Ουσίες
Αέριο ουράς (πετρελαίου), καταλυτικά
πυρολυµένου απόσταγµατος και
απορροφητήρα κλασµάτωσης καταλυτικά
πυρολυµένης νάφθας· πετρελαϊκό αέριο

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
από την απόσταξη των προϊόντων από την
καταλυτική πυρόλυση αποσταγµάτων και
καταλυτικά πυρολυµένης νάφθας. Συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και
C4.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητή
κλασµάτωσης καταλυτικά πολυµερισµένης
νάφθας· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
από
τα
προϊόντα
σταθεροποίησης
κλασµάτωσης από πολυµερισµό νάφθας.
Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C1
έως και C4.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητή
κλασµάτωσης καταλυτικά αναµορφωµένης
νάφθας, απαλλαγµένο υδροθείου· πετρελαϊκό
αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που
λαµβάνεται
από
σταθεροποίηση
κλασµάτωσης καταλυτικά αναµορφωµένης
νάφθας και από τον οποίο έχει αποµακρυνθεί
υδρόθειο µε κατεργασία µε αµίνη. Συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1
έως και C4.)
Τελικό αέριο ουράς (πετρελαίου),
απογυµνωτήρα υδρογονοκατεργαστήρα
πυρολυµένου αποστάγµατος· πετρελαϊκό
αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται µε κατεργασία θερµικά
πυρολυµένων αποσταγµάτων µε υδρογόνο
παρουσία καταλύτη. Συνίσταται κυρίως από
κορεσµένους υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και
C6.)

EL

82

EL

Ουσίες
Αέριο ουράς (πετρελαίου),
υδρογονοαποθειωτήρα απευθείας
αποστάγµατος, απαλλαγµένο υδροθείου·
πετρελαϊκό αέριο

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που
λαµβάνεται
από
καταλυτική
υδρογονοαποθείωση
απευθείας
αποσταγµάτων και από τα οποία έχει
αποµακρυνθεί υδρόθειο µε κατεργασία
αµίνης.
Συνίσταται
κυρίως
από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), απορροφητήρα
καταλυτικής πυρόλυσης ακάθαρτου
πετρελαίου· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται από την απόσταξη προϊόντων
από την καταλυτική πυρόλυση ακαθάρτου
πετρελαίου.
Συνίσταται
κυρίως
από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), εγκατάσταση
ανάκτησης αερίου· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
από την απόσταξη προϊόντων από διάφορα
ρεύµατα
υδρογονανθράκων.
Συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1
έως και C5.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), εγκατάστασης
ανάκτησης αερίου απαιθανιωτήρα·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
από την απόσταξη προϊόντων από διάφορα
ρεύµατα υδρογονανθράκων. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4.)
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Ουσίες
Αέριο ουράς (πετρελαίου), µονάδας
κλασµάτωσης υδρογονοαποθειµένου
αποστάγµατος και υδρογονοαποθειµένης
νάφθας, απαλλαγµένο οξέος· πετρελαϊκό
αέριο

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που
λαµβάνεται
από
κλασµάτωση
υδρογονοαποθειωµένης
νάφθας
και
αποσταγµάτων ρευµάτων υδρογονανθράκων
και που υφίσταται κατεργασία, για να
αποµακρυνθούν
όξινες
προσµείξεις.
Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε
αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή
από C1 έως και C5.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), απογυµνωτήρα
υδρογονοαποθειωµένου ακάθαρτου
πετρελαίου κενού, απαλλαγµένου υδροθείου·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που
λαµβάνεται
από
σταθεροποίηση
απογυµνωµένου
καταλυτικά
υδρογονοαποθειωµένου
ακάθαρτου
πετρελαίου κενού και από το οποίο έχει
αποµακρυνθεί υδρόθειο µε κατεργασία
αµίνης.
Συνίσταται
κυρίως
από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητήρα
ελαφράς απευθείας νάφθας, απαλλαγµένης
υδροθείου· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που
λαµβάνεται
από
σταθεροποίηση
κλασµάτωσης από ελαφρά απευθείας νάφθα
και από την οποία έχει αποµακρυνθεί
υδρόθειο µε κατεργασία αµίνης. Συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1
έως και C5.)
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

Αλκάνια, C1-2· πετρελαϊκό αέριο

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

Αλκάνια, C2-3· πετρελαϊκό αέριο

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

Αλκάνια, C3-4· πετρελαϊκό αέριο

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

Αλκάνια, C4-5· πετρελαϊκό αέριο

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

Καύσιµα αέρια· πετρελαϊκό αέριο

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), αποαιθανιωτήρα
τροφοδοσίας αλκυλίωσης προπανίουπροπυλενίου· πετρελαϊκό αέριο

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται από την απόσταξη προϊόντων
αντίδρασης προπανίου µε προπυλένιο.
Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1
έως και C4.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου),
υδρογονοαποθειωτήρια ακάθαρτου
πετρελαίου κενού απαλλαγµένου από
υδρόθειο· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που
λαµβάνεται
από
καταλυτική
υδρογονοαποθείωση ακάθαρτου πετρελαίου
κενού και από το οποίο έχει αποµακρυνθεί
υδρόθειο µε κατεργασία αµίνης. Συνίσταται
κυρίως από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1
έως και C6.)
Αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής
καταλυτικής πυρόλυσης· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που παράγεται µε την απόσταξη προϊόντων
από την καταλυτική πυρόλυση. Συνίσταται
από υδρογονάθρακες µε αριθµό ατόµων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C3 έως και
C5 και βράζει στην περιοχή από − 48° C ως
32° C περίπου.)

(Συνδυασµός ελαφρών αερίων. Συνίσταται
κυρίως από υδρογόνο ή και υδρογονάνθρακες
µικρού µοριακού βάρους.)
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

Υδρογονάνθρακες, C3-4 πετρελαϊκό αέριο

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

Υδρογονάνθρακες, C4-5· πετρελαϊκό αέριο

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

Υδρογονάνθρακες, C2-4, πλούσιοι σε C3·
πετρελαϊκό αέριο

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

Αέρια πετρελαίου, υγροποιηµένα· πετρελαϊκό 649-202-00-6
αέριο

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

Αερία (πετρελαίου), αποστάγµατα αργού
πετρελαίου· πετρελαϊκό αέριο

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

(Πολύπλοκος συνδυασµός ελαφρών αερίων
που παράγεται µε απόσταξη αργού πετρελαίου
και καταλυτική αναµόρφωση νάφθας.
Συνίσταται
από
υδρογόνο
και
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
στην περιοχή από C1 έως και C4 και µε
περιοχή βρασµού από − 217° C ως − 12° C
περίπου.)

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται µε την απόσταξη αργού
πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες
µε αριθµό ατόµων άνθρακα κυρίως στην
περιοχή από C3 έως και C7 και µε περιοχή
βρασµού από − 40° C ως 80° C περίπου.)
Αέρια πετρελαίου, υγροποιηµένα,
γλυκασµένα· πετρελαϊκό αέριο

649-203-00-1

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρονανθράκων
που λαµβάνεται από υγροποιηµένο µίγµα
πετρεαλαίου
µε
γλύκανση,
για
να
µετατραπούν
µερκαπτάνες
ή
να
αποµακρυνθούν οι όξινες προσµίξεις.
Συνίσταται από υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C3
έως και C7 και µε περιοχή βρασµού από − 40°
C ως 80° C περίπου.)
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Ουσίες
Αέρια (πετρελαίου), C3-4, πλούσια σε
ισοβουτάνιο· πετρελαϊκό αέριο

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
από την απόσταξη κορεσµένων και
ακόρεστων υδρογονανθράκων µε αριθµό
ατόµων άνθρακα, που συνήθως κυµαίνεται
από C3-4 έως και C6, κυρίως βουτάνιο και
ισοβουτάνιο. Συνίσταται από κορεσµένους και
ακόρεστους υδρογονάνθρακες µε αριθµό
ατόµων άνθρακα στην περιοχή από C3 έως και
C4 κυρίως ισοβουτάνιο.)
Αποστάγµατα (πετρελαίου) C3-6, πλούσια σε
πιπερυλένιο· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
από την απόσταξη κορεσµένων και
ακόρεστων αλειφατικών υδρογονανθράκων µε
αριθµό ατόµων άνθρακα, που συνήθως
κυµαίνεται από C3 έως και C6. Συνίσταται από
κορεσµένους
και
ακόρεστους
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
στην περιοχή από C3 έως και C6, κυρίως
πιπερυλένια.)
Αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής
διαχωριστήρα βουτανίου· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται από την απόσταξη του
ρεύµατος
βουτανίου.
Συνίσταται
από
αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε αριθµό
άνθρακα κυρίως C3 και C4.)
Αέρια (πετρελαίου), C2-3· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που παράγεται µε την απόσταξη προϊόντων
καταλυτικής κλασµάτωσης. Περιέχει κυρίως
αιθάνιο, αιθυλένιο, προπάνιο και προπυλένιο.)
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Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων πυθµένα
649-208-00-9
αποπροπανιωτήρα καταλυτικώς πυρολυµένου
ακαθάρτου πετρελαίου, πλούσια σε C4
απαλλαγµένα οξέος· πετρελαϊκό αέριο

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

270-752-4

68477-71-4

H, K

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K”

(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται από κλασµάτωση ρεύµατος
υδρογονανθράκων, καταλυτικώς πυρολυµένου
ακάθαρτου πετρελαίου και κατεργασία για να
αποµακρυνθούν το υδρογόνο, το υδρόθειο και
άλλα όξινα συστατικά. Συνίσταται από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
στην περιοχή από C3 έως και C5, κυρίως C4.)
Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων πυθµένα
αποβουτανιωτήρα καταλυτικώς πυρολυµένης
νάφθας, πλούσια σε C3-5· πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται από τη σταθεροποίηση
καταλυτικά πυρολυµένης νάφθας. Συνίσταται
από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες µε
αριθµό άνθρακα κυρίως C3 και C5.)
Αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητήρα
κλασµάτωσης ισοµερισµένης νάφθας·
πετρελαϊκό αέριο
(Πολύπλοκος συνδυασµός υδρογονανθράκων
που λαµβάνεται από τη σταθεροποίηση
κλασµάτωσης προϊόντων από ισοµερισµένη
νάφθα.
Συνίσταται
κυρίως
από
υδρογονάνθρακες µε αριθµό ατόµων άνθρακα
κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4.)
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(β)

Οι καταχωρήσεις µε τους αριθµούς ευρετηρίου 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7,
024-004-01-4, 048-006-00-2 και 048-008-00-3 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:
Ουσίες

EL

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

“∆ιχρωµικό κάλιο

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

∆ιχρωµικό αµµώνιο

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

∆ιχρωµικό νάτριο, άνυδρο

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

∆ιχρωµικό νάτριο, διένυδρο

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Φθορίδιο του καδµίου

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Χλωρίδιο του καδµίου

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E”
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Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

EL

5.

Στον κατάλογο υπό τον τίτλο “Σηµείο 31 - Τοξικές για την αναπαραγωγή: της κατηγορίας
1”, Οι καταχωρήσεις µε τους αριθµούς ευρετηρίου 082-001-00-6 και 082-002-00-1
αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:
Ουσίες

EL

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός
CAS

Σηµειώ
σεις

“Ενώσεις µολύβδου εκτός από αυτές που
ρητώς κατονοµάζονται στο παράρτηµα Ι
της οδηγίας 67/548/EOK

082-001-00-6

—

—

A,E

Αλκυλικές ενώσεις µολύβδου

082-002-00-1

—

—

A,E”
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6.
Ο κατάλογος υπό τον τίτλο “Σηµείο 31 - Τοξικές για την αναπαραγωγή: της κατηγορίας 2”
τροποποιείται ως εξής:
(α)

προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρήσεις:
Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

006-021-00-1

206-356-5

330-55-2

E

∆ιχρωµικό κάλιο

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

∆ιχρωµικό αµµώνιο

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

∆ιχρωµικό νάτριο, άνυδρο

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

∆ιχρωµικό νάτριο, διένυδρο

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Χρωµικό νάτριο

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

Θειικό κάδµιο

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

1-Bρωµοπροπάνιο

602-019-00-5

203-445-0

106-94-5

1,2,3-τριχλωροπροπάνιο

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

∆ιφαινυλαιθέρας· οκταβρωµο παράγωγο

602-094-00-4

251-087-9

32536-52-0

1,2-διµεθοξυαιθάνιο

603-031-00-3

203-794-9

110-71-4

603-176-00-2

203-977-3

112-49-2

606-062-00-0

407-330-8

61571-06-0

“Linuron (ISO)

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

3-(3,4-διχλωροφαινυλο)-1-µεθοξυ-1µεθυλουρία

Προπυλοβρωµίδιο
n-προπυλοβρωµίδιο
D

∆ιµεθυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης
EGDME
1,2-δις(2-µεθοξυαιθοξυ)αιθανόλη
TEGDME
∆ιµεθυλαιθέρας της τριαιθυλενογλυκόλης·
Triglyme
Tετραϋδροθειοπυρανο-3-καρβοξαλδεΰδη
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Ουσίες
∆ιπεντυλεστέρας
του
βενζολοδικαρβοξυλικού
διακλαδισµένος και γραµµικός [1]

Αριθµός
ευρετηρίου
1,2- 607-426-00-1
οξέος,

Ισοπεντυλοφθαλικός n-πεντυλεστέρας [2]
Φθαλικός δι-n-πεντυλεστέρας [3]

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

284-032-2 [1] 84777-06-0 [1]
- [2]

- [2]

205-017-9 [3]

131-18-0 [3]

-[4]

42925-80-4 [4]

Φθαλικός διισοπεντυλεστέρας [4]
BBP φθαλικό βενζύλιο βουτύλιο

607-430-00-3

201-622-7

85-68-7

∆ι-C7-11-διακλαδισµένοι
και
αλκυλεστέρες
του
βενζολοδικαρβοξυλικού οξέος

γραµµικοί 607-480-00-6
1,2-

271-084-6

68515-42-4

Μίγµα από: 4-(3-αιθοξυκαρβονυλο-4-(5-(3- 607-487-00-4
αιθοξυκαρβονυλο-5-υδροξυ-1-(4σουλφονατοφαινυλο)πυραζολ-4-υλο)πεντα2,4-διενυλιδενο)-4,5-διυδρο-5-oξoπυραζολ-1υλο) βενζολοσουλφονικό δινάτριο

402-660-9

—

609-023-00-6

254-408-0

39300-45-3

2-[2-υδροξυ-3-(2-χλωροφαινυλ)καρβαµοϋλο- 611-131-00-3
1-ναφθυλαζο]-7-[2-υδροξυ-3-(3µεθυλοφαινυλο)καρβαµοϋλο-1ναφθυλαζο]φθορεν-9-όνη

420-580-2

—

4-(3-αιθοξυκαρβονυλο-4-(5-(3αιθοξυκαρβονυλο-5-οξιδο-1-(4σουλφονατοφαινυλο)πυραζολ-4-υλ)πεντα-2,4διενυλιδενο)-4,5-διυδρο-5-oξoπυραζολ-1-υλο)
βενζολοσουλφονικό τρινάτριο
DinoCap (ISO)

Azafenidin

611-140-00-2

—

68049-83-2

Carbendazim (ISO)

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

3-αιθυλο-2-µεθυλο-2-(3-µεθυλοβουτυλο)-1,3- 613-191-00-6
οξαζολιδίνη

421-150-7

143860-04-2

E

βενζιµιδαζολ-2-υλοκαρβαµιδικός
µεθυλεστέρας
Benomyl (ISO)
1-(βουτυλοκαρβαµοϋλο)βενζιµιδαζολ-2υλοκαρβαµιδικός µεθυλεστέρας
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Ουσίες
Mίγµα: 1,3,5-τρι(3-αµινοµεθυλοφαινυλ)1,3,5-(1H,3H,5H)-τριαζινο-2,4,6-τριόνης·

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

613-199-00-x

421-550-1

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις
—“

Mίγµα ολιγοµερών 3,5-δις(3αµινοµεθυλοφαινυλο)-1-πολυ[3,5-δις(3αµινοµεθυλοφαινυλο)-2,4,6-τριοξο-1,3,5(1H,3H,5H)-τριαζινο-1-υλ]-1,3,5(1H,3H,5H)-τριαζινο-2,4,6-τριόνης
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(β)

Οι καταχωρήσεις µε τους αριθµούς ευρετηρίου 048-006-00-2, 048-008-00-3 και 603-06300-8 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:
Ουσίες

Αριθµός
ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Αριθµός CAS Σηµειώσ
εις

Φθορίδιο του καδµίου

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Χλωριούχο κάδµιο

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

2,3-εποξυπροπαν-1-όλη· γλυκιδόλη

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

E

οξιρανοµεθανόλη
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